
عام على الحرب الروسية-األوكرانية: 
تحوالت ومسارات

ملفات

مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية
Al-Ahram Center For Political & Strategic Studies

Website: https://acpss.ahram.org.eg/

فبراير 2023



رئيس مجلس إدارة مؤسسة األهرام

عبد احملسن سالمة

مدير المركز

د. حممد فايز فرحات

رئيس تحرير الموقع اإلليكتروني

د. حممد عباس ناجي

مدير التحرير

د. أمرية حممد عبد احلليم

اإلخراج الفني

مصطفى علوان

حمرر امللف
د. حممد عباس ناجي



د. محمد عباس ناجي
االفتتاحية

4

5

10

14

20

25

29

36

43

49

53

58

64

المحتويات

كيف تطورت خرائط الحرب الروسية-األوكرانية؟ 

أحمد عليبه

كيف نجحت الواليات المتحدة في تحقيق مكاسبها االستراتيجية من حرب أوكرانيا؟

د. كريم القاضى

التغير في الثقافة األمنية في المنطقة األورو-متوسطية

د. إيمان رجب

تكريس حالة الاليقين حول تايوان: الحرب المحتملة القادمة في آسيا

د. محمد فايز فرحات

مشاركون ومستفيدون: الحرب الروسية-األوكرانية وإعادة تموضع اإلرهاب

أحمد كامل البحيري

حسابات أفريقيا بعد عام من الحرب الروسية-األوكرانية 

أحمد عسكر

التنافس الدولي على أفريقيا بعد مرور عام على الحرب الروسية-األوكرانية

د. أميرة محمد عبد الحليم

كيف أسهمت الحرب الروسية-األوكرانية في تعزيز نفوذ دول الشرق األوسط؟

د. محمد عز العرب

حدود التغير في الموقف اإلسرائيلي من الحرب الروسية-األوكرانية

سعيد عكاشة

زات وكوابح استمرار إيران في دعم روسيا في الحرب على أوكرانيا ُمحفِّ

رانيا مكرم

سوريا .. عام من الحرب الروسية-األوكرانية

صافيناز محمد أحمد

الحرب الروسية-األوكرانية ومبدأ التوازن في السياسة الخارجية المصرية

د. معتز سالمة



االفتتاحية

د. محمد عباس ناجي

كهــا متغيــرات عديــدة  ال تنتهــي أي حــرب مثلمــا تبــدأ. إذ أن مياهــً كثيــرة تجــري بيــن الزمنيــن، ُتحرِّ
ترتبــط بمصالــح وحســابات أطــراف مختلفــة. وتبــدو تلــك الحقيقــة جليــة فــي حالــة الحــرب الروســية-
األوكرانيــة التــي تفتتــح عامهــا الثانــي فــي 24 فبرايــر الجــاري )2023(، وال ُيعــَرف بعــد مــا إذا كان هــذا 

العــام الجديــد هــو عامهــا األخيــر أم أنهــا ســتمتد ألعــوام أخــرى. 

فالمســألة لــم تعــد تخــص روســيا وأوكرانيــا فقــط، بعــد أن انخرطــت فيهــا أطــراف عديــدة إقليميــة 
ــح وتوجهــات مختلفــة إزاء الحــرب ومســاراتها  ودوليــة- دول وفاعلــون مــن غيــر الــدول- لهــا مصال
ــر  ــدت لتؤث ــد أن امت ــيين، بع ــا الرئيس ــى طرفيه ــر عل ــم تقتص ــرب ل ــات الح ــا أن تداعي ــة. كم المحتمل

علــى العالــم بأســره، وفــي مجــاالت مختلفــة، بدايــة مــن الطاقــة وانتهــاًء باألمــن الغذائــي. 

وبــدا العالــم، بأقاليمــه المختلفــة، منهمــكً فــي متابعــة تطــورات الحــرب وتداعياتهــا علــى مصالحه 
واســتقراره، واألهــم علــى أنمــاط التفاعــالت التــي تجــري بيــن قــواه الرئيســية، التــي تباينــت سياســاتها 

إزاء الحــرب وطرفيها المباشــرين.

ــوف  ــي س ــالت الت ــاط التفاع ــى أنم ــر عل ــا تأثي ــون له ــوف يك ــدة س ــات جدي ــرب معطي ــت الح ــد رتب فق
ــي  ــام الدول ــادت االهتم ــة. إذ أع ــة القادم ــالل المرحل ــة خ ــة والدولي ــاحتين اإلقليمي ــى الس ــري عل تج
بمنطقــة الشــرق األوســط مــن جديــد، فــي ظــل تطلــع العديــد مــن القــوى الدوليــة إلــى توســيع 

ــة. ــة الطاق ــد أزم ــى صعي ــة عل ــرب، خاص ــدادات الح ــع ارت ــل م ــة للتعام ــا المتاح ــش خياراته هام

انعكــس ذلــك فــي القمــم التــي عقــدت بمشــاركة الرئيســين األمريكــي جــو بايــدن والصينــي شــي 
ــرا  ــا وزي ــوم به ــي يق ــوالت الت ــب الج ــى جان ــدة، إل ــة عدي ــت دواًل عربي ــعودية وضم ــي الس ــج ف چينبين
ــا  ــة. كم ــي المنطق ــتمرار ف ــن باس ــو بلينك ــروف وانتوني ــيرجي الف ــي س ــي واألمريك ــة الروس الخارجي
بــدا جليــً أيضــً فــي الصفقــات الضخمــة التــي أبرمتهــا دول أوروبيــة عديــدة فــي مجــال الطاقــة مــع 

ــة. ــن دول المنطق ــد م العدي

كذلــك، عــززت الحــرب موقــع كثيــر مــن القــوى اإلقليميــة، ال ســيما العربيــة، إزاء التفاعــالت التــي تجري 
علــى الســاحة الدوليــة، بعــد أن بــدأت هــذه القــوى فــي توجيــه رســائل مباشــرة بأنهــا ســوف تســعى 

للتعامــل مــع معطيــات الحــرب بمــا يتوافــق مــع مصالحهــا الوطنيــة فــي المقــام األول.

وكان الفتــً فــي الســياق ذاتــه، أن دواًل عديــدة بالمنطقــة بــدت منخرطــة بمســتويات مختلفــة ســواء 
فــي إدارة العمليــات العســكرية، علــى غــرار إيــران، أو فــي أداء أدوار الوســاطة مثــل تركيــا واإلمــارات.

فــي األخيــر، يمكــن القــول إن المســارات التــي يمكــن أن تنتهــي إليهــا الحــرب لــم تتضــح بعــد. فهــل 
ستســتطيع روســيا تحقيــق أهدافهــا مــن الحــرب وبالتالــي تعلــن وقــف العمليــات العســكرية فــي 
لحظــة مــا؟ أم تتمكــن أوكرانيــا مــن تحمــل تبعــات اســتمرار تلــك الحــرب بدعــم مــن جانــب الــدول 
الغربيــة بالتــوازي مــع رفــع ُكلفــة تلــك العمليــات علــى روســيا علــى نحــو يدفــع األخيــرة إلــى القبــول 
بحــل وســط ينهــي الحــرب؟ أم تقــع تطــورات ال يمكــن وضعهــا فــي الحســبان ويمكــن أن يكــون لهــا 

التأثيــر األهــم فــي حســم تلــك المســارات؟.

أســئلة ســوف تجيــب عنهــا التطــورات الالحقــة التــي ستشــهدها ســاحة الحــرب خــالل عامهــا الثانــي 
الــذي ســيبدأ بعــد ســاعات. 



كيف تطورت خرائط الحرب الروسية-األوكرانية؟ 

أحمد عليبه
باحث - مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية
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احلرب  الندالع  األوىل  السنوية  الذكرى  حلول  مع 
اخلرائط  رسم  املبكر  من  يزال  ال  الروسية-األوكرانية، 
النهائية هلذه احلرب. فاخلرائط امليدانية التي تدور عليها 
امتداد  عىل  للحرب  األول  العام  ختام  يف  املعارك  رحى 
ما يصل إىل 1200 كلم تفصل بني رشق وجنوب رشق 
جهة  من  الشاميل  القطاع  مع  وغرهبا  جهة  من  أوكرانيا 

أخرى، ال تزال مرشحة للزيادة مع فتح جبهات جديدة 
يف العام التايل مثل منطقة خاركيف يف الشامل الرشقي، أو 
العودة إىل مناطق سبق االنتشار فيها مثل الضفة الغربية 
وربام  وخريسون،  زابورجييا  مقاطعتى  يف  دينربو  لنهر 
تفاعالت  جممل  سرتسمها  أخرى،  سيناريوهات  حتمل 

وآليات احلرب يف املستقبل. 
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أو  احلاىل  بشكلها  سواء  امليدانية،  اخلرائط  هذه  لكن 
خريطة  وحدها  تعكس  لن  املنظور،  املدى  يف  املستقبيل 
تنطلق  أن  فقبل  احلرب.  هذه  إليها  ستؤول  التي  النتائج 
كانت  سنوات  سبع  بنحو   2022 فرباير   24 يف  احلرب 
تبلغ  التي  القرم  جزيرة  شبه  عىل  سيطرت  قد  روسيا 
مساحتها نحو 27 ألف كلم، ومل يكن متوقعًا آنذاك أهنا 
جمرد مقدمة جلولة تالية من احلرب الروسية عىل أوكرانيا، 

ستغري اخلريطة األوكرانية. 

فالديمري  الرويس  الرئيس  أعلن  احلرب،  اندالع  ومع 
عىل  امليدانية  السيطرة  منها  أهداف،  عدة  عن  بوتني 
تبلغ مساحته ضعف مساحة شبه  الذي  إقليم دونباس، 
جزيرة القرم تقريبًا حيث تقدر بنحو  52.3 ألف كلم. 
هو  احلرب  من  اهلدف  أن  أخرى  ترصحيات  يف  كرر  كام 
حتييد أوكرانيا ومنعها من االنضامم حللف شامل األطليس 
»الناتو«، أو بصيغة أخرى ال يريد أن تكون حدود روسيا 

مع احللف مبارشة. 

خرائط  عدة  بني  التفرقة  يمكن  املنطلق،  هذا  من 
سرتسمها هذه احلرب، وهى اخلريطة السياسية ألوكرانيا 
من  سيعقبها  وما  احلرب،  نتائج  ضوء  يف  سرتسم  التي 
االنتشار  لشكل  اجليوسياسية  واخلرائط  مفاوضات، 
بشكل  املنخرطة  للقوى  املضاد  واالنتشار  العسكري 
اخلطوط  ترسم  عندما  احلرب،  يف  مبارش  غري  أو  مبارش 

الدفاعية لألطراف.

 فروسيا تسعى إىل تقديم خطها الدفاعي مقابل »الناتو« 
بينام يعزز »الناتو«  باستقطاع تلك املساحة من أوكرانيا، 
من  الرشقي،  أوروبا  جدار  يف  الدفاعي  انتشاره  من 
كام  البلطيق.  دول  مع  الشامل  وباجتاه  بولندا  إىل  رومانيا 
وربام  والسويد،  فنلندا  انضامم  مع  أكثر  تعزيزات  ينتظر 
املفتوح،  الباب  اسرتاتيجية  وفق  الحقًا  أخرى  دول 
التي  اجلديدة  العسكرية  التوازنات  خريطة  إىل  إضافة 
ستفرزها احلرب ىف أوروبا يف إطار مساعي أغلب الدول 
األوروبية إىل وضع أجندة عمل وطنية للتنمية الدفاعية. 

تواجدها  تعزيز  األمريكية  املتحدة  الواليات  تعيد  كام 

عىل التوازي مع انتشار »الناتو« خاصة يف بولندا، حيث 
عىل  ومشرتكة  مستقلة  عسكرية  نقطة   110 سُتنِشىء 
إىل  اخلرائط  هذه  متتد  وربام  وحدها،  البولندية  الساحة 
مع  بالتزامن  تشهد  التي  آسيا  كرشق  أخرى  ساحات 

احلرب الروسية-األوكرانية تفاعالت أمنية جديدة. 

فمن  مفتوحة،  تزال  ال  احلرب  أن  وطاملا  مبدئيًا،  لكن 
امليدانية  اخلريطة  عىل  الضوء  تسليط  بمكان  األمهية 
هذه  شهدت  حيث  األول،  عامها  ختام  يف  للحرب 
تناوهلا  يمكن  رئيسية،  مراحل  ثالث  عرب  تغريًا  اخلريطة 

عىل النحو التايل: 

املائة يوم األوىل: فشل الرهان الرويس عىل استسالم كييف
انطالق احلرب وحتى  التي متتد زمنيًا من  املرحلة  وهى 
األوكراين  الرئيس  أقر  التي  األوىل  يوم  املائة  هناية 
فلوديمري زيلينسكي، بمناسبتها، بأن بالده خرست %20 
املعارك  ستواصل  ذلك  ومع  احلرب،  يف  مساحتها  من 
الستعادهتا، بل والعمل عىل استعادة ما سبق استقطاعه 
من املساحة الكلية للبالد قبل احلرب، يف إشارة إىل شبه 

جزيرة القرم. 

العسكرية  التحركات  خريطة  تغريت  املقابل،  ويف 
فقد  املرحلة األوىل،  الروسية بشكل مفصيل خالل هذه 
املحور  وهي  رئيسية،  حماور  ثالث  عىل  احلرب  انطلقت 
مع  الشامل  باجتاه  دونباس  إقليم  عىل  للسيطرة  الرشقي 
كييف،  العاصمة  باجتاه  الوسط  من  والشامل  خاركيف، 
واجلنوب من القرم والبحر باجتاه السيطرة عىل الساحل 
اجلنويب من بحر أزوف وحتى حدود مقاطعتى خريسون 

وأوديسا. 

امليدانية  العمليات  إن  القول  يمكن  النحو،  هذا  عىل 
تطويق  حيث  دونباس،  خارج  ترتكز  كانت  الرئيسية 
دفعها  وحماولة  أوكرانيا  عىل  للضغط  العاصمة 
اجلنوب  ويف  روسيا،  خرسته  رهان  وهو  لالستسالم، 
الساحيل للسيطرة عىل املرسح البحري يف البحر األسود، 

من بحر أزوف رشقًا وصواًل إىل أوديسا غربًا. 



8

كيف تطورت خرائط الحرب الروسية-األوكرانية؟ 

قامت  للحرب،  الثاين  الشهر  من  األول  األسبوع  ففي 
جزئية  انسحاب  بعملية  مبارش  بشكل  الروسية  القوات 
من كييف ما يؤكد عىل فرضية فشل الرهان عىل استسالم 
عنه،  احلصار  فك  أدق  بصيغة  أو  زيلينسكي،  نظام 
للسيطرة  دونباس  يف  الرويس  االنتشار  لتعزيز  واالجتاه 
تعزيزات  وصول  بعد  ودونيستك  لوغانسك  عىل 
خسائر  يف  تسببت  األوكرانية  للمقاومة  غربية  عسكرية 

هائلة يف صفوف ومعدات القوات الروسية. 

نصف عام عىل احلرب: معارك تطويق دونباس وبداية 
مرحلة االستنزاف املتبادل

األول  العام  منتصف  حتى  متتد  التي  املرحلة  وهى 
املقاطعات  ضم  بوتني  بإعالن  انتهت  والتي  للحرب، 
زابورجييا، خريسون(،  )دونيستك ولوغانسك،  األربعة 
السيطرة  عىل  أكثر  روسيا  تركيز  املرحلة  هذه  وشهدت 
االنتشار  بتقليص  مفاجئة  شهدت  حيث  دونباس،  عىل 
دفع  الذي  األمر  املقاطعات،  تلك  خارج  الرويس 
أوكرانيا إىل استعادة نحو 3 آالف كلم من الشامل باجتاه 

بيالروسيا، ومن الرشق يف خاركيف.

العمليات  بعض  فشل  ذلك  وراء  الدافع  كان  وربام   
اللوجستية الروسية خاصة ما يتعلق باإلمدادات العسكرية 
الربية، يف الوقت الذي دفعت فيه الدول الغربية الداعمة 
ال  األوكرانية،  للقوات  اسرتاتيجية  بأسلحة  ألوكرانيا 
سيام منظومات الدفاع واهلجوم الصاروخي، التى أحلقت 

خسائر هائلة بالقوات الروسية يف دونباس. 

ستولتنربج  ينس  »الناتو«  حللف  العام  األمني  وأطلق 
األوكرانية  القوات  متكنت  وخالهلا  االستنزاف،  مرحلة 
من قطع اجلسور عىل هنر دينربو جنوبًا، ما أعاق وصول 
اإلمدادات ما بني ضفتي النهر للقوات الروسية، وبدأت 
هناية  ويف  وميكواليف،  وزابورجييا  خريسون  يف  تتعثر 
هذه املرحلة أعلنت روسيا عن عملية تعبئة جزئية لقواهتا 
يف  تعثرًا  شهدت  التي  العملية  وهى  احلرب،  ملواصلة 
روسيا  غرب  يف  عسكرية  قواعد  تعرضت  كام  بدايتها، 
العديد  عىل  هجوم  إىل  باإلضافة  صاروخية،  هلجامت 

هذه  إحباط  من  زاد  ما  الروسية  التعبئة  معسكرات  من 
العملية بشكل كبري. 

املرحلة الثالثة: إدارة االستنزاف
احلرب.  مراحل  كافة  بني  رشاسة  األكثر  املرحلة  وهى 
فقد تعرض جرس كريتش يف شبه جزيرة القرم هلجوم من 
األوكرانية، وردًا عىل ذلك صّعدت روسيا من  القوات 
هجامهتا اجلوية يف كافة االجتاهات يف أوكرانيا، ثم قامت 
انسحبت من غرب  انتشار جديدة، حيث  إعادة  بعملية 
هنر دينربو إىل الغرب للحفاظ عىل مكاسبها يف اخلطوط 
كريتش  هجمة  أثبتت  التي  القرم  يف  خاصة  اخللفية 

انكشافها الدفاعي. 

التعبئة،  عملية  روسيا  تنتظر  مل  الشتاء،  حلول  ومع 
بمهمة  قامت  التي  »فاجنر«  جمموعة  استدعت  إذ 
عىل  استولت  حيث  دونباس،  عىل  السيطرة  استكامل 
سوليدار االسرتاتيجية، ثم انخرطت يف معركة بامخوت 
بالسيطرة  أهنا ستنتهي  يعتقد  والتي  أيضًا،  االسرتاتيجية 
للحرب  األول  العام  مل يكن يف ختام  إن  الروسية عليها 

فسيكون يف بداية العام الثاين. 

العام األول  املعارك الرشسة يف ختام  وختوض األطراف 
يف 18 حمور تقريبًا يف دونباس، بينام تستعد روسيا لوجستيًا 
لبناء جسور عىل هنر دينربو للعودة مرة أخرى إىل الضفة 
الغربية. ومع ذلك، لن تتوقف احلرب، فروسيا تسعى إىل 
التي  الُكلفة الكبرية  نتائج تربر هبا  إمتام السيطرة إلعالن 
ويف  فيها.  االنتصار  إلثبات  وحماولة  احلرب،  يف  دفعتها 
انتصار  أى  إحباط  معركة  ختوض  أوكرانيا  فإن  املقابل، 

رويس من املمكن حتقيقه حتى تتوقف احلرب. 

نتائج أّولية خلرائط احلرب: مكاسب وخسائر
ربام متكنت روسيا من حتقيق جزء من هدفها العسكري، 
بالسيطرة عىل مناطق يف دونباس وخارج حدوده اإلدارية 
يف زابورجييا وخريسون، كام متكنت من إضعاف أوكرانيا 
البنية  عىل  اهلجامت  استمرار  خالل  من  مستمر  بشكل 
التحتية والدفاعية. ومع ذلك، فإهنا ال تزال بحاجة إلمتام 
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األول  العام  يكفي  مل  حيث  املناطق،  تلك  عىل  السيطرة 
لتحقيق هذه النتيجة. 

هدفه  بالتدريج  خيرس  بوتني  إن  القول  يمكن  لكن 
التي تتحول تدرجييًا يف  أوكرانيا،  االسرتاتيجي يف حتييد 
ضوء برامج التسليح والتدريب إىل قوة عسكرية غربية، 
وال تزال تراهن عىل أن تكون عضوًا يف »الناتو« كضامنة 
ُتبقي عىل ما سيتبقى من خريطة أوكرانيا وفقًا ملا طرحه 
وزير اخلارجية األوكراين دميرتو كوليبا يف مؤمتر ميونخ 

لألمن 2023. 

فإن  األوكرانية،  الساحة  خارج  اآلخر،  اجلانب  عىل 
تأهيل  خالل  من  املكاسب،  من  املزيد  جيني  »الناتو« 

قوة  ستشكل  وكلتامها  له،  لالنضامم  والسويد  فنلندا 
التمويل  فائض  ما سيمنحه  فضاًل عن  للحلف،  مضافة 
عىل  للحصول  يربمها  التي  اهلائلة  والصفقات  للحلف، 
أسلحة اسرتاتيجية ستغري من خريطة موازين القوى يف 

أوروبا عىل املديني القريب واملتوسط. 

ويف املقابل، كلام امتدت احلرب الروسية يف أوكرانيا، فإن 
ُكلفتها ستخصم من قدرات موسكو يف مقابل »الناتو«. 
ومع ذلك، سرتاهن روسيا عىل األسلحة االسرتاتيجية، 
لتغيري  فعليًا  هبا  املغامرة  يصعب  والتي  النووية،  سيام  ال 
دفة احلرب أو موازين القوى. فحيازة االحتاد السوفيتي 
لتلك األسلحة مل حتل دون اهنياره يف هناية احلرب الباردة.   



كيف نجحت الواليات المتحدة في تحقيق 
مكاسبها االستراتيجية من حرب أوكرانيا؟

د. كريم القاضي
خبير - مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية
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عىل  واالسرتاتيجيني  العسكريني  املحللني  بعض  يتفق 
أوضاع  وأن  قريبًا،  حُتسم  لن  أوكرانيا  يف  احلرب  أن 
الرويس  اجليشني  بني  أوكرانيا  رشق  يف  القائمة  املعارك 
إىل  املعارك  تلك  وصول  احتاملية  إىل  تشري  واألوكراين 
بحيث   stalemate الـ  أو  العسكري  التيبس  حالة من 
تبقى األوضاع العسكرية عىل أرض الواقع دون تغيريات 
كربى ويبقى امليزان العسكري متوازنًا بني الطرفني دون 

استطاعة طرف فرض إرادته العسكرية عىل اآلخر. 

عدة  إىل  هزيمة  والال  فوز  الال  من  احلالة  تلك  وتعود 
مكاسب  حتقيق  عىل  روسيا  تصميم  أمهها  عوامل 
اآلن  حتى  ونجاحها  احلرب  من  وسياسية  عسكرية 
ببعض  االسرتاتيجية  عالقاهتا  بعض  من  االستفادة  يف 
الدول املؤثرة يف أقاليم أخرى غري أوروبا، ومن اجلانب 
اآلخر تصميم أوكرانيا، مدعومة من شعبها، عىل الدفاع 
الواليات  إرصار  إىل  باإلضافة  أراضيها،  كامل  عن 
املتحدة األمريكية وأعضاء حلف »الناتو« يف أوروبا عىل 
دعم أوكرانيا يف حرهبا الدفاعية، دون التورط يف مواجهة 
مبارشة مع موسكو، واالجتاه إىل عزل روسيا دبلوماسيًا 
االستغناء  عىل  والعمل  أوروبا  يف  اقتصاديًا  وحصارها 

عن نفطها وغازها الطبيعي تدرجيًيا.

وقد انعكس الدعم األمريكي ألوكرانيا يف الزيارة التي 
 20 يف  كييف  إىل  بايدن  جو  األمريكي  الرئيس  هبا  قام 

فرباير 2023.

 هذه العوامل يف جمملها قد تطيل أمد احلرب إىل أعوام 
يتوقع  كام  عسكريًا.  املعارك  حسم  سيصعب  وبسببها 
احلرب  نموذج  إىل  تتحول  أن  احلرب  هلذه  البعض 
بوقف  وانتهت   1950 عام  يف  اندلعت  التي  الكورية 
إطالق النار فقط يف عام 1953 دون التوصل إىل تسوية 

سياسية بني األطراف املتصارعة.

عىل  وبقاءها  احلرب  يف  احلايل  املوقف  فإن  ذلك،  وعىل 
املتحدة  الواليات  فوز  إىل  بالتأكيد  أدى  قد  الوضع  هذا 
تلك  وتستند  اسرتاتيجية.  مكاسب  بعدة  األمريكية 
حتقق  أن  إىل  حتتاج  ال  واشنطن  أن  فرضية  إىل  املكاسب 

أوكرانيا انتصارًا عسكريًا ساحقًا عىل روسيا لالنتفاع من 
بني  متقاربًا  الوضع  يبقى  أن  هلا  فيكفي  املكاسب،  تلك 
عسكريًا  نرصًا  طرف  حيرز  أن  دون  اجلبهة  عىل  الطرفني 
عىل اآلخر، بمعنى أن عدم انتصار روسيا دون هزيمتها 

العسكرية قد حقق لواشنطن بالفعل مكاسبها.

املتحدة  الواليات  موافقة  عدم  الفرضية  تلك  وتربر 
األمريكية عىل إرسال قوات عسكرية إىل أوكرانيا للدفاع 
روسيا  فوق  جوي  حظر  منطقة  إقامة  رفضها  أو  عنها 
إىل  اهلجومية  األسلحة  بعض  توريد  عن  وإحجامها 
كييف حتى ال تستخدمها يف اهلجوم عىل العمق الرويس، 
علاًم بأن أوكرانيا مل تكن تارخييًا من الدول ذات األمهية 
االسرتاتيجية للواليات املتحدة األمريكية، فلقد غضت 
استحواذ  عن  الطرف  بريطانيا-  -وحليفتها  األخرية 
االحتاد السوفيتي عىل رشق أوروبا بام فيها أوكرانيا بعد 
مصالح  لواشنطن  تكن  مل  حيث  الثانية،  العاملية  احلرب 
مقارنة  موسكو  ملواجهة  تدفعها  الدول  هذه  يف  كربى 

بدول مثل أملانيا.

 وبالتايل، فإنه حتى انتصار روسيا عسكريًا عىل أوكرانيا 
املتحدة  الواليات  أمن  ض  ُيعرِّ ال  قد  احلرب  هذه  يف 
الدولية وال  القوة  األمريكية للخطر وال يغري من ميزان 
من هيمنة واشنطن عىل النظام الدويل يف الفرتة الراهنة. 
من  األمريكية  االسرتاتيجية  املكاسب  تقسيم  ويمكن 
احلرب إىل ثالث مكاسب مرتابطة كلها تعزز من موقف 

واشنطن الدويل وتنافسها اجليوسيايس مع الصني:

1- إضعاف روسيا وعزهلا دوليًا: بالرغم من أن مسئولية 
فالديمري  الرويس  الرئيس  عاتق  عىل  تقع  احلرب  وقوع 
يف  وجدت  األمريكية  املتحدة  الواليات  أن  إال  بوتني، 
أوروبيًا  وعزله  نظامه،  إلضعاف  سانحة  فرصة  احلرب 
األقاليم  بعض  يف  تدخله  وحتجيم  انتباهه  وتشتيت 
العسكري وحلفاءها  اهلامة اسرتاتيجيًا، فدعم واشنطن 
وإهناك  لروسيا  استنزاف  هو  ألوكرانيا  األوروبيني 
لقدراهتا، وبالتايل إضعاف دورها الدويل وإفقادها كثريًا 

من مقوماهتا كدولة كربى.
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العالقات  تاريخ  يف  جديدًا  األمر  ذلك  يعد  وال 
احتالل  عند  قبل  من  حدث  إذ  األمريكية-الروسية، 
االحتاد السوفيتي ألفغانستان عام 1979، حيث انتهزت 
الواليات املتحدة األمريكية الفرصة يف وقتها- بمساندة 
بعض حلفائها- الستنزاف موسكو عسكريًا من خالل 
حرهبم  يف  واألموال  بالسالح  األفغان  املجاهدين  دعم 

ضد املحتل السوفيتي يف ذلك الوقت. 

دعمت  أوكرانيا،  حرب  يف  روسيا  جتاه  موقفها  ولتقوية 
وخاصة  أوروبا  يف  العسكري  تواجدها  من  واشنطن 
تعداد قواهتا من  بولندا، ورفعت  أوروبا مثل  دول رشق 
تعتقد  وربام  جندي.   100.000 إىل  جندي   80.000
الواليات املتحدة األمريكية أن ظروف احلرب يف أوكرانيا 
موسكو  قدرات  لضعف  وإبرازها  مدهتا  إطالة  بسبب 
العسكرية حتى اآلن قد تفرض أوضاعًا داخلية يف روسيا 
تسمح بتغري نظامها السيايس واستبعاد الرئيس بوتني من 

احلكم، وإن كان ذلك األمر يبدو مستبعدًا حتى اآلن.

أحيا  قصٍد،  غري  عن  »الناتو«:  حلف  دماء  جتديد   -2
أخرى  مرة  الناتو  حلف  أوكرانيا  عىل  الرويس  اهلجوم 
رضورته  وأظهر  والردعية  الدفاعية  أهدافه  من  وعّظم 
استفادت  الذي  األمر  وهو  أوروبا،  ألمن  االسرتاتيجية 
بعض  أصوات  تزايد  بعد  خصوصًا  واشنطن،  منه 
عن  املتسائلة  اجلمهوري  احلزب  يف  السياسية  األجنحة 

جدوى وأمهية احللف. 

يف  أحدثته  الذي  التدمري  وحجم  رضاوهتا  فبسبب 
التارخيية  املخاوف  من  كثريًا  احلرب  أعادت  أوكرانيا، 
يف  التوسعية  موسكو  وسياسات  أوروبا  بأمن  اخلاصة 
والسياسية  العسكرية  تدخالهتا  وإرث  أوروبا  رشق 
كثريون  ظن  وربام  الدول.  لتلك  الداخلية  الشئون  يف 
املستوى  الغربية سواء عىل  الدول  قبل احلرب يف بعض 
قد  األيام  تلك  أن  الشعبي،  املستوى  عىل  أو  احلكومي 
الدول  عالقات  يف  مكانًا  للحروب  يعد  مل  وأنه  وّلت 
أوروبا  عالقات  بينها  ومن  ببعض،  بعضها  األوروبية 

بروسيا بسبب مصاحلها االقتصادية املشرتكة. 

فنلندا والسويد  وقد أدت حالة احلرب إىل ختىل كٍل من 
الناتو رسميًا  عن حيادمها االسرتاتيجي وطالبتا قيادات 
مظلته  عىل  احلصول  يف  طمعًا  احللف  إىل  بانضاممهام 
األمنية يف مواجهة روسيا، وبالتايل يزيد حلف الناتو من 
إليه. وأيضًا  فنلندا  بانضامم  املبارشة مع موسكو  حدوده 
بدأ بعض أعضاء احللف، مثل أملانيا، يف زيادة ميزانياهتم 
العسكرية ورفعها لتصل إىل ما يزيد عن 2٪ من حجم 
كانت  الذي  األمر  القتصادهم،  اإلمجايل  املحيل  الناتج 

تطالب به واشنطن حلفائها يف احللف قبل احلرب. 
كام رفع احللف من ميزانيته املدنية بنسبة 27.8٪ لتصل 
إىل ما يزيد عن 370 مليون يورو وزاد ميزانيته العسكرية 
وأخريًا،  يورو.  مليار   2 قرب  إىل  لتصل   ٪25.8 بنسبة 
بّينت احلرب أن أوروبا ال تزال حتتاج إىل مظلة واشنطن 
األمنية وردعها للرصاعات األوروبية-األوروبية وقيادهتا 
هذه  من  استفادهتا  واشنطن  عّظمت  ولذلك  للحلف. 
القناعة يف الفرتة األخرية وعملت عىل زيادة وترية التنسيق 
يف  الناتو  حلف  أعضاء  بني  اخلربات  وتبادل  العسكري 
أوروبا وحلفائها يف رشق آسيا مثل اليابان وكوريا اجلنوبية 
التنسيق االسرتاتيجي إىل توسيع  واسرتاليا، ويؤدي هذا 
نفوذ واشنطن وزيادة قدراهتا يف مواجهة موسكو وبكني. 

قوهتا  وإهناك  روسيا  إضعاف  يعد  الصني:  حتجيم   -3
الذي  األمر  وهو  أيضًا،  للصني  إضعاف  هو  احلرب  يف 
قد  أوكرانيا،  يف  احلرب  فبسبب  واشنطن.  منه  تستفيد 
وينسق  دوليًا  يدعمها  كان  هلا  مهاًم  حليفًا  الصني  تفقد 
تقدير  سوء  أدى  وبالتايل  الدبلوماسية،  املواقف  معها 
الرئيس بوتني يف احلرب إىل توريط الصني معه، إىل حد 

ما، يف »مستنقع« أوكرانيا.
عسكريًا  روسيا  تنهزم  أال  يف  مصلحة  فللصني  ولذلك، 
وتنهار قواها، وبالتايل عليها مساندهتا ودعمها يف احلرب، 
املديني  عىل  الصني  موارد  من  يضعف  قد  ذلك  أن  غري 
توتر  من  يزيد  ذلك  من  واألكثر  والطويل،  املتوسط 
ال  والتي  وأوروبا  األمريكية  املتحدة  بالواليات  عالقاهتا 
تزال حتتاج إليهام وبشدة للوصول إىل أسواقهام واحلصول 

عىل استثامراهتام، واالنتفاع من تكنولوجياهتام املتقدمة. 
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وحلفائها  األمريكية  املتحدة  الواليات  أن  من  وبالرغم 
الرئيسيني يف أوروبا، مثل أملانيا وفرنسا، ال تتوافق رؤاهم 
ومصاحلهم بشكل مطلق حول الصني، إال أنه إذا أقدمت 
من  لروسيا  دعمها  يف  نوعي  تغيري  إحداث  عىل  الصني 
جمرد دعم دبلومايس إىل دعم عسكري، كام تتواتر األنباء 
ستتجه  األوروبية  الدول  فإن  األيام،  هذه  واشنطن  من 
وخصوصًا  الصني  مع  تصادمًا  أكثر  سياسات  إىل  حتاًم 
احلد من االستثامرات  االقتصادي، من حيث  املجال  يف 
الصبغة  ذات  املشاريع  يف  وبالذات  أوروبا  يف  الصينية 
وشامل  ووسط  رشق  دول  يف  وخاصة  االسرتاتيجية، 
أوروبا التي تؤثر عليها احلرب يف أوكرانيا بشكل مبارش. 

يعد  عسكريًا  موسكو  دعم  عىل  الصني  إقدام  ولعل 
خماطرة كبرية، غري أن ذلك الدعم سيؤدي حتاًم إىل زيادة 
تقارب الرؤي بني الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا 
حول الصني، إضافة إىل دخول بكني يف حالة من العزلة 
اسرتاتيجيًا  انتصارًا  يعد  ما  وهو  موسكو،  مع  الدولية 

للواليات املتحدة األمريكية.

مكاسب  الدولية  التطورات  تلك  كل  تعد  ذلك،  وعىل 
األمريكية  املتحدة  الواليات  عليها  حازت  اسرتاتيجية 
الثاين.  العام  ودخوهلا  أوكرانيا  يف  احلرب  بسبب 
وستستغلها واشنطن ال حمالة يف حماوالهتا إلبقاء قيادهتا 
حتديد  يف  رئييس  بشكل  سامهت  الذي  الدويل  للنظام 
يف  واستمرت  الثانية  العاملية  احلرب  منذ  وقيمه  مالحمه 

ذلك بعد انتهاء احلرب الباردة. 
وبالرغم من أن تلك التطورات تضع الواليات املتحدة 
روسيا  مع  احلايل  رصاعها  يف  متميز  موقع  يف  األمريكية 
وتنافسها القوي مع الصني، إال أنه توجد احتاملية ليست 
تغريات  حدوث  حالة  يف  املكاسب  تلك  لتبديد  بسيطة 
وعودة  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  داخلية  سياسية 
لسدة  اجلمهوري  احلزب  يف  املحافظة  اليمينية  األجنحة 
انتخابات  بعد  والكونجرس  األبيض  البيت  يف  احلكم 
انخراط  إهناء  القوى يف  ترغب هذه  عام 2024، حيث 
تعهداهتا  وإلغاء  العامل  يف  األمريكية  املتحدة  الواليات 
الدولية، وأن تعود مرة أخرى إىل سياستها االنعزالية كام 

كانت عليه يف فرتة طويلة من تارخيها السيايس.             



التغير في الثقافة األمنية
في المنطقة األورو-متوسطية

د. إيمان رجب
خبيرة - مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية
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فرباير 2022  منذ  الروسية-األوكرانية  احلرب  أحدثت 
املنطقة  دول  بني  األمنية  التفاعالت  أنامط  يف  تغريات 
األورو-متوسطية، خاصة فيام يتعلق بزيادة أمهية بعض 
خالل  التفاعالت  هذه  اهتامم  حمط  تكن  مل  التي  القضايا 
أدوار بعض  تقييم  إعادة  اجتاه  املاضية وكذلك يف  الفرتة 
الدول التي ال تنتمي جغرافيًا هلذه املنطقة ولكن هلا تأثري 

واضح عىل جممل تفاعالهتا.       

فعل  رد  فقط  ليست  التغريات  هذه  إن  القول  ويمكن 
من  عنه  نتج  وما  الرويس  التدخل  عىل  املنطقة  دول  من 
هتديدات وحتديات لألمن القومي لتلك الدول أو ألمنها 
الثقافة  يف  احلادث  التغري  نتاج  أيضًا  ولكنها  اجلامعي، 
واملقصود  العامل.  من  املنطقة  هذه  يف  السائدة  األمنية 
التي  واملعتقدات  القيم  جمموعة  هي  األمنية  بالثقافة 
أو  األمن  يضعف  ما  حول  األمنية  التصورات  تشكل 
يعززه، وكذا السياسات التي تنفذ تلك التصورات والتي 

هتدف لتحقيق مستوى مالئم من األمن واالستقرار. 

التهديد من شامل أم جنوب املتوسط؟
السنوات  طوال  تشكلت  التي  األمنية  الثقافة  امتازت 
املاضية يف املنطقة األورو-متوسطية بأهنا هتتم بالتهديدات 
والتي  املتوسط  جنوب  منطقة  من  النابعة  والتحديات 
أو  الفردي  املستوى  عىل  األوروبية  الدول  أمن  متس 
والتحديات  التهديدات  تلك  بني  ومن  اجلامعي،  األمن 
اهلجامت السيربانية والتغري املناخي والتطرف واإلرهاب 
دول  يف  الديمقراطية  وغياب  النظامية  غري  واهلجرة 

جنوب املتوسط. 

وخالل الفرتة املاضية، عمل االحتاد األورويب عىل تطوير 
سياسات حمددة للتعامل مع تلك التهديدات والتحديات 
ومنها مثاًل مراجعات سياسة اجلوار األورويب التي أعلن 
مع  املتجددة  »الرشاكة  وثيقة  ثم  االحتاد يف 2015  عنها 
وخطة  للمتوسط«  جديدة  أجندة  املتوسط:  جنوب 
فرباير  يف  عنها  أعلن  والتي  هلا  املكملة  االستثامرات 

 .2021

لتغيري  سعيها  هو  السياسات  تلك  يميز  ما  وكان 
األوضاع السائدة يف دول جنوب املتوسط حتى ال تكون 
عدة  برامج  خالل  من  األورويب  لألمن  هتديد  مصدر 
الديمقراطي  التحول  ودعم  املؤسيس  اإلصالح  منها 
الربامج  هذه  وترتكن  وغريها،  اإلنسان  حقوق  ومحاية 
هلا  يروج  التي  القيم  من  لعدد  جوهرها  يف  والسياسات 
ارتبطت  التوجه  أنه استمرارًا هلذا  االحتاد األورويب. كام 
يقدمه  وما  االحتاد  تعاون  مستويات  حمددة  حاالت  يف 
من دعم اقتصادي لدول جنوب املتوسط بحجم التقدم 

احلادث يف اإلصالح املؤسيس والتحول الديمقراطي.

أوروبا  يف  السائدة  األمنية  الثقافة  كانت  أخرى،  بعبارة 
الرويس  العسكري  التدخل  عىل  السابقة  الفرتة  خالل 
أهنا  عىل  املتوسط  جنوب  منطقة  مع  تتعامل  أوكرانيا  يف 
مصدر لتهديدات عدة متس األمن األورويب وتضعفه، 1 
وأن معاجلة هذا الوضع تتطلب تغيري مؤسسات احلكم 

يف تلك الدول. 

البحر  من  اجلنويب  اجلزء  يف  الواقعة  للدول  وبالنسبة 
القضايا وتتفاعل  املتوسط، فإهنا كانت تتعاطى مع هذه 
مل  وإن  حتى  الصلة  ذات  األوروبية  السياسات  أطر  مع 
تكن متثل هلا أولوية كبرية يف حساباهتا األمنية، خاصة يف 
احلاالت التي ارتبطت فيها هذه القضايا بخطط استثامرية 
أوروبية حمددة. كام أشارت هذه الدول يف مباحثات عدة 
تتعامل  التي  األوروبية  التصورات  إىل عدم رضاها عن 

معها كمصدر لتهديد األمن األورويب.

يف  الرويس  العسكري  التدخل  عىل  عام  مرور  وبعد   
أوكرانيا، أصبح واضحًا أن  أوروبا هي األخرى مصدر 
هتديد ليس لدول جنوب املتوسط فقط وإنام للعامل أيضًا، 
حيث إن الرصاع عىل النفوذ بني روسيا واالحتاد األورويب 
يمثل  أصبح  أوروبا  رشق  منطقة  يف  املتحدة  والواليات 
مصدر هتديد حقيقيًا ألمن دول عدة يف اجلوانب املتعلقة 
روسيا  من  كل  تعد  إذ  اخلصوص.  وجه  عىل  بالغذاء 
وأوكرانيا مصدرًا ملا نسبته 30٪ من القمح و 20٪ من 
الذرة فضاًل عن تصديرها نسبًا مهمة من حبوب أخرى. 



16

التغير في الثقافة األمنية في المنطقة األورو-متوسطية

باحلرب، حيث تسببت هذه احلرب يف تعرض عدد  الغذائي  أمنها  تأثر  التي  الدول  املتوسط من  وتعد دول جنوب 
من هذه الدول ألزمة غذائية حقيقية نتيجة تعثر وارداهتا من القمح الرويس واألوكراين. فوفق بيانات العام 2019 
تصدر روسيا ما نسبته 54.5٪ من إمجايل ورادات مرص من القمح  و52.2٪ من إمجايل ورادات لبنان من القمح 
و4.5٪ من إمجايل ورادات تركيا من القمح و46.8٪ من إمجايل واردات اإلمارت. بينام تعد أوكرانيا مصدرًا رئيسيًا 
للقمح لكل من تونس ومرص واملغرب، حيث توفر 47.7٪ من جممل واردات تونس من القمح و14.7٪ من جممل 

واردات مرص من القمح و19.5٪ من جممل واردات املغرب من القمح.  
كام يعد االحتاد األورويب مصدرًا رئيسيًا للقمح بالنسبة لكل من السعودية وسوريا واملغرب ومرص وتونس، إذ يوفر 

االحتاد 99٪ و61.6٪ و44.7٪ و20٪ و34.2٪ عىل التوايل من جممل واردات هذه الدول من القمح.

 كام ارتفعت نتيجة لذلك أسعار القمح وغريه من احلبوب األساسية بشكل أّثر عىل قدرة آليات األمم املتحدة عىل 
توصيل املساعدات الغذائية لدول الرصاعات مثل اليمن وسوريا وغريمها. فعىل سبيل املثال، أوضح برنامج الغذاء 
أنه أصبح يتحمل تكاليف إضافية ملجمل عمليات  التدخل الرويس-  العاملي يف مارس 2022 -أي بعد شهر عىل 
توصيل الغذاء لبؤر الرصاعات تقدر بحوايل 71 مليون دوالر شهريًا بزيادة تقدر بنسبة 50٪ وذلك مقارنة بتكلفة 

عمليات الربنامج خالل العام 2019. 2  
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وقد تزامن مع ذلك تبني قادة دول جنوب املتوسط خطابًا يؤكد ما حتمله تطورات احلرب يف أوروبا من هتديد ألمنها 
الغذائي، ويف مسعى من االحتاد األورويب الحتواء هذا الوضع، قرر تقديم مساعدات بقيمة 225 مليون يورو لدول 

جنوب املتوسط التي تعاين من مشاكل بسبب ارتفاع أسعار احلبوب. 

الفرص أم التهديدات؟
يمكن القول إنه بعد مرور عام عىل احلرب الروسية-األوكرانية أن الثقافة األمنية التي توجه السياسات األوروبية 
منها من  تعظيم االستفادة  بالفرص وتعمل عىل  التهديدات ولكن هتتم بشكل جيل  الرتكيز عىل  ترتكن عىل  تعد  مل 
خالل التعامل مع األوضاع كام هي من منظور برامجايت بداًل من العمل عىل تغيريها بام يتامشى مع القيم والتصورات 

األوروبية.
ويتضح هذا التغري يف كيفية تعامل االحتاد األورويب مع فجوة التصورات بينه وبني دول جنوب املتوسط جتاه كيفية 
التعامل مع روسيا بعد تدخلها يف أوكرانيا، ففي الوقت الذي سعى فيه االحتاد بدعم من الواليات املتحدة للتحرك يف 
األمم املتحدة من أجل إدانة التدخل الرويس، ترددت الدول العربية يف االنضامم هلذا التوجه، ومل يسع االحتاد لتغيري 
مواقف هذه الدول عن طريق الضغط باألدوات االقتصادية أو للتعامل مع تلك الفجوة عىل أهنا هتديد للمصالح 
قطاعات  يف  التعاون  جماالت  حمدودية  من  التقليدي  التفكري  وفق  ذلك  عن  ينتج  وما  األورويب  ولألمن  األوروبية 
املتوسط لالستقالل يف  وتقبل سعى دول جنوب  برامجايت  بشكل  األورويب  االحتاد  العكس، حترك  بل عىل  أخرى. 
سياساهتا جتاه روسيا وعمل يف الوقت نفسه عىل تعزيز التنسيق والتعاون معها يف جمايل الغاز والطاقة اخلرضاء اللذين 
مصادر  وتنويع  الرويس  الغاز  عىل  االعتامد  بتقليل  اخلاصة   RePower EU االحتاد  خطة  يف  متزايدة  أمهية  اكتسبا 

استرياد الطاقة. 
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تفاهم  مذكرة  بتوقيع  االحتاد  قام  اإلطار،  هذا  ويف 
منتدى  إطار  يف  وإرسائيل  مرص  مع  الغاز  لتصدير 
تقليل  هبدف   2022 يونيو   16 يف  املتوسط  رشق  غاز 
املفوضية  رئيس  ورصحت  الرويس،  الغاز  عىل  االعتامد 
األوروبية أورسوال فون ديرلني بأن هذا االتفاق هيدف 
لـ«التخلص من التبعية لروسيا يف جمال الغاز.. نحن نريد 
تنويع مصادر االسترياد التي يمكن االعتامد عليها ومرص 
رشيك يمكن الوثوق فيه«.3 كام أعلنت رئيسة املفوضية 
توفري مساعدات بقيمة 100 مليون يورو ملرص من أجل 
دعم السياسات اخلاصة بمعاجلة نقص إمدادات احلبوب 

بسبب احلرب يف أوكرانيا. 
يورو  مليار  توفري 3  أيضًا عن  املفوضية  رئيسة  وأعلنت 
السنوات  خالل  واملياه  والغذاء  الزراعة  برامج  لدعم 
مساعدة  أجل  من  املتوسط  جنوب  منطقة  يف  املقبلة 
السلع واحلبوب  إنتاج  التوسع يف  املنطقة عىل  دول هذه 
اإلمداد  شبكات  استدامة  يف  يساهم  مما  حمليًا  الغذائية 

الغذائية لدول املنطقة بداًل من االعتامد عىل روسيا. 
نطاق  األورويب  االحتاد  توسيع  املايض  العام  شهد  كام 
لزيادة  منه  مسعى  يف  الغاز  جمال  يف  اجلزائر  مع  التعاون 
مع  خاصة  اجلزائرية،  الغاز  صادرات  من  أوروبا  حصة 
إنشاء  عىل  والنيجر  نيجرييا  من  كل  مع  اجلزائر  عمل 
خطوط نقل الغاز تسمح بنقل الغاز من هاتني الدولتني 
االحتاد  غض  ذلك  وصاحب  للعامل،  ومنها  اجلزائر  إىل 
األقليات  وحقوق  اإلنسان  حقوق  ملفات  عن  الطرف 

التي لطاملا انتقد تعامل احلكومة اجلزائرية معها.  
من  كل  عىل  للضغط  االحتاد  سعى  ذلك،  جانب  إىل 
يف  له  االنضامم  أجل  من  واإلمارات  وقطر  السعودية 
الطاقة  واردات  عىل  االعتامد  بتقليل  اخلاص  توجهه 
االحتاد من  واردات  زيادة  من  ذلك  يعنيه  وما  الروسية، 
دول جملس التعاون اخلليجي. وقد قابلت دول املجلس 
وجتنب  االورويب  التوجه  تأييد  بتجنب  املسعى  هذا 
حتويل سوق الطاقة العاملي إىل ساحة للرصاع بني روسيا 
البحث عن أسواق جديدة يف  واالحتاد األورويب، وكذا 

أوروبا، فعىل سبيل املثال نجحت السعودية خالل العام 
ودنامركية  بولندية  رشكات  مع  اتفاق  إبرام  يف  املايض 
وليتوانيا  والتشيك  بولندا  من  لكل  بالتصدير  هلا  يسمح 

والدنامرك.4
 ورغم هذا االختالف يف التوجهات بني اجلانبني، حرص 
االحتاد عىل مواصلة التفاوض مع دول املجلس من أجل 
صياغة برنامج الرشاكة االسرتاتيجية معها والذي أعلن 
عنه يف مايو 2022 والذي حتدث عن أمهية التنسيق مع 
دول املجلس من أجل تعزيز األمن االورويب واملصالح 
األوروبية يف منطقة »اجلوار األورويب املوسع« بام يف ذلك 
أصبحت  التي  املناطق  وهي  والساحل  املتوسط  جنوب 
يف  جاء  ما  وفق  مهم  بنفوذ  فيها  تتمتع  املجلس  دول 
الربنامج، ال سيام بعد توقيع بعض هذه الدول اتفاقيات 
سالم مع إرسائيل وسعيها للتفاوض مع إيران بداًل من 
املواجهة معها. كام أشار برنامج الرشاكة إىل وجود فرص 
واالنتقال  املستدام  الطاقة  أمن  جمال  يف  للرشاكة  عدة 

األخرض.  5
وبالنسبة لدول جنوب املتوسط، فيمكن مالحظة بعض 
التغري يف الثقافة األمنية السائدة فيها، فمن خالل متابعة 
تعامل دول املنطقة مع القضايا اإلقليمية والدولية خالل 
عن  للتخيل  بدورها  تتجه  أهنا  يالحظ  املايض،  العام 
التصور القديم الذي كان يميز الثقافة األمنية يف املنطقة 
والذي يركز عىل التهديد باجتاه تبني تصور هيتم بالفرص، 

وهناك أمثلة متعددة من واقع التفاعالت يف املنطقة. 
مع  املنطقة  يف  عدة  دول  أصبحت  املثال،  سبيل  فعىل 
تنفذ مشاريع عدة  الروسية-األوكرانية  استمرار احلرب 
مستهلكًا  كوهنا  من  تتحلل  حتى  اقتصادها  بنية  لتغيري 
وهو  مسارها،  حتديد  يف  مساهم  إىل  االقتصادية  للعوملة 
ما يبدو جليًا، عىل سبيل املثال، يف سعى املغرب للتحول 
إىل مقر لتصنيع السيارات وغريها ليتم تصديرها ألوروبا 
صناعات  لتوطني  مرص  وسعى  األوسط،  والرشق 
اللقاحات واملعدات الطبية وشبكات اإلمداد والتموين 

واخلدمات التكنولوجية. 

التغير في الثقافة األمنية في المنطقة األورو-متوسطية
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كذلك سعى السعودية، التي تعد فاعاًل مهاًم يف منطقة اجلوار األورويب املوسع، للتخيل عن االقتصاد الريعي القائم 
عىل النفط من خالل التوسع يف مشاريع صناعية وسياحية مثل مرشوع نيوم الذي بدأ تشغيله بشكل جزئي ومرشوع 
البحر األمحر الذي هيدف لتحويل السعودية إىل مقر للصناعات الطبية ولتدوير املخلفات خاصة اإلليكرتونية، مع 
القوة  االستثامر يف  مسار  تغري  إىل جانب  واملانجا وغريها. وذلك  القهوة  بتصدير  صلة  ذات  أخرى  مشاريع  وجود 
الشاملة للدولة يف دول عدة يف املنطقة واجتاهها للرتكيز عىل املكون التكنولوجي واالقتصادي ومراكز الفكر يف عنارص 

قوهتا الشاملة. 
ويمكن القول إن الثقافة األمنية التي هتتم بالفرص هي اجتاه جديد يف التفكري االسرتاتيجي يف املنطقة األورومتوسطية 
بشكل عام، والتحول نحو هذا النوع من الثقافات األمنية يمثل حتديًا حقيقيًا للدول التي لدهيا نوع من االستقرار 
عىل  القائمة  وتلك  الفرص  عىل  القائمة  األمنية  الثقافة  بني  للموازنة  يدفعها  نحو  عىل  األمنية  ثقافتها  يف  والرشادة 
التهديدات املوجهة لألمن القومي واجلامعي لدول املنطقة، وأن تكون االستفادة من الفرص بقدر خدمتها حلسابات 

األمن القومي للدولة. 
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وغري  املبارشين  احلرب،  أطراف  حرص  من  الرغم  عىل 
احلدود  داخل  اجلغرايف  نطاقها  حرص  عىل  املبارشين، 
املستوى  عىل  فقط  يصدق  قد  هذا  لكن  األوكرانية، 
العسكري، دون أن يمتد إىل املستويات غري العسكرية. 
اجتاه  يف  دويل«،  »فرز  أمام  املجال  احلرب  فتحت  فقد 
)الناتو،  احلرب  بدء  عىل  السابقة  التحالفات  تعميق 
 ،AUKUS أوكوس  »كواد«،  الرباعي  األمني  احلوار 
تبلور  وبداية  الثنائية(،  التحالفات  بعض  إىل  باإلضافة 
مقدمات حتالفات/ حماور جديدة، الزالت قيد التشكل. 
كذلك، امتدت تأثريات احلرب إىل خمتلف أقاليم العامل، 
وتباينت تلك التأثريات من إقليم إىل آخر، لكنها كانت 
هو  األبرز  التأثري  وكان  آسيا.  حالة  يف  وضوحًا  األكثر 
منطقة  الصيني يف  األمريكي-  تعميق حالة االستقطاب 

املحيطني اهلادئ واهلندي )اإلندوباسيفيك(. 
هلذا  ُمنِشئة  تكن  مل  الروسية-األوكرانية  احلرب 
االستقطاب، ومل تكن ُمؤِسسة ملرسح اإلندوباسيفيك، إذ 
يعد االستقطاب ونشوء هذا املرسح سابقان عىل احلرب، 
يف  األخري  العام  خالل  كبريًا  دورًا  لعبت  األخرية  لكن 
تعميق هذا االستقطاب وتأكيد أمهية »اإلندوباسيفيك« 
االسرتاتيجية  إطار  يف  األمريكية  للحركة  مهم  كمرسح 
هذا  هندسة  إعادة  وربام  الصني،  الحتواء  األمريكية 
بني  بشأهنا  التقديرات  تراوحت  ملواجهة  متهيدًا  املرسح 

حمتملة أو مؤكدة. 
يف هذا السياق، جاءت أزمة تايوان خالل الربع األخري 
عىل  أشهر  ستة  من  أقل  مرور  وبعد   ،2022 العام  من 
احلرب  حماكاة  سيناريو  أمام  املجال  لتفتح  احلرب  بدء 
مع  األزمة  بدأت  تايوان.  حالة  يف  الروسية-األوكرانية 
بيلويس  نانيس  السيدة/  النواب  جملس  رئيسة  زيارة 
الثاين من أغسطس 2022 ملدة يومني  تايوان يف  جلزيرة 
برفقة عدد من األعضاء الديمقراطيني بمجلس النواب. 
تلتزم  الزالت  األمريكية  املتحدة  الواليات  أن  ورغم 
من  األوىل  ليست  الزيارة  أن  كام  واحدة،  صني  بمبدأ 
ملدى  هتديد  أكرب  مثلت  لكنها  أمريكي،  ملسئول  نوعها 
التزام واشنطن هبذا املبدأ وتعبريًا عن حجم التآكل الذي 

طال هذا االلتزام. 

من  الكثري  أثارت  بيلويس  زيارة  فإن  عام،  بشكٍل 
املتحدة  الواليات  التزام  مستقبل  حول  التساؤالت 
كانت  إذا  ما  أو  واحدة«،  »صني  بمبدأ  األمريكية 
هذا  »تسخني«  إىل  تسعى  األمريكية  املتحدة  الواليات 
عسكري  عمل  يف  التورط  إىل  الصني  دفع  هبدف  امللف 
غرار  عىل  عسكريًا،  استنزافها  هبدف  اجلزيرة،  ضد 
يف  الروسية  للحرب  األمريكي-األورويب  التوظيف 
واقتصاديًا.  عسكريًا  روسيا  استنزاف  بغرض  أوكرانيا 
هذا  عند  تقف  ال  األزمة  أثارهتا  التي  التساؤالت  لكن 
احلد، إذ أصبح هناك سؤال آخر ال يقل أمهية يتعلق بتأثري 
األزمة عىل مدى إمكانية إقدام الصني عىل ضم اجلزيرة 
املنطقة،  يف  القوى  موازين  تغري  قبل  العسكرية  بالقوة 
يسعى  قد  جينبينج  يش  الصيني  الرئيس  كان  إذا  ما  أو 
إىل إغالق هذا امللف يف عهده، بعد إغالق ملفي هونج 
عهد  يف   )1999( مكاو  جزيرة  وشبه   )1997( كونج 

الرئيس األسبق جيانج زيمني. 

ضم  الصني  قرار  حتكم  عدة  موضوعية  عوامل  هناك 
قرار  هو  احلرب  قرار  لكن  العسكرية،  بالقوة  اجلزيرة 
عدة  موضوعية  غري  عوامل  وهناك  النهاية.  يف  سيايس 
القوة، منها حالة  قد تضطر/ تدفع الصني إىل استخدام 
الصني  قراءة  وإمكانية  تايوان،  مضيق  يف  اليقني  عدم 
للسياسة األمريكية جتاه اجلزيرة بشكل خطأ، أو االعتقاد 
حال  بالتدخل  األمريكية  املتحدة  الواليات  هتديد  بأن 
ضعيف  هتديد  هو  العسكرية  القوة  الصني  استخدام 
إهناء  يف  يش  الرئيس  طموح  غلبة  أو  به«،  موثوق  »غري 
التحليالت  بعض  وتذهب  املعلق.  التارخيي  امللف  هذا 
للحزب  العرشين  املؤمتر  نتائج  قراءة  إىل  األمريكية 
الشيوعي )أكتوبر 2022(، ونجاح يش يف إزاحة بعض 
قيادات احلزب، كمؤرش عىل الدور الذي بات يتمتع به 
التيار املؤيد  القرار، وختلصه من  يش داخل عملية صنع 
ملهادنة الواليات املتحدة األمريكية. وجتدر اإلشارة هنا 
يتعلق  فيام  واسعة  سلطة  يمتلك  بات  يش  الرئيس  أن 
للجنة  كرئيس  منصبه  طبيعة  بحكم  العسكري  بالقرار 
املعاد  الشيوعي  للحزب  التابعة  املركزية  العسكرية 
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هذا  يف  األمريكية  التحليالت  بعض  وتذهب  هيكلتها. 
السياق إىل أن الدائرة الضيقة حول الرئيس يش قد حتول 
املوقف  حقيقة  حول  موضوعية  تقديرات  وصول  دون 
وقت حدوث أزمة ما. كام قد تذهب هذه الدائرة الضيقة 
السياسية  للخيارات  االقتصادية  التكاليف  جتاهل  إىل 

والعسكرية فيام خيص تايوان. 

الواليات  تنفيذ  استبعاد  يمكن  ال  اآلخر،  اجلانب  عىل 
إىل  الصني  لدفع  منظمة  اسرتاتيجية  األمريكية  املتحدة 
استنزافها  هبدف  تايوان  ضد  عسكري  عمل  يف  التورط 
»رضبة«  وتوجيه  الداخل  عىل  االنكفاء  إىل  ودفعها 

للرسدية الصينية حول »الصعود السلمي«. 

واسعًا  جداًل  الروسية-األوكرانية  احلرب  فتحت  لقد 
املشكلة  هذه  عىل  احلرب  هلذه  املحتملة  التأثريات  حول 
التحليالت مشاهبات بني  العديد من  التارخيية. وعقدت 
السلوك الرويس ضد أوكرانيا، والسلوك الصيني املحتمل 
أوكرانيا  كالمها،  فإن  الكتابات،  هلذه  وفقًا  تايوان.  ضد 
وتايوان، حيكمهام نظامان ديمقراطيان يواجهان هتديدات 
من دول ذات أنظمة ديكتاتورية )حسب هذه الكتابات(. 
كام وصف بعض املحللني أوكرانيا وتايوان بأهنام »حالتا 
املتحدة  الواليات  استعداد  ملدى  حاسمتان«  اختبار 
األمريكية حلامية هذه الديمقراطيات ومحاية األمن العاملي 
ضد هذه التهديدات. وكان رئيس الوزراء الياباين كيشيدا 
 Shangri-La »واضحًا يف كلمته أمام »حوار شانجري ال
Dialogue )سنغافورة، يوليو 2022(، عندما قال: »لدي 
شعور قوي بأن أوكرانيا اليوم قد تكون رشق آسيا غدًا«. 

لكن تظل هناك اختالفات بني احلالتني ال تقل أمهية عن 
عنارص التشابه السابقة؛ فرغم أن احلدود الربية الواسعة 
من  الروسية  الربية  القوات  مكنت  روسيا  مع  ألوكرانيا 
دخول أوكرانيا، كام سمحت لدول من حلف الناتو بإمداد 
يف  املبارش  الدخول  دون  باألسلحة  األوكرانية  القوات 
احلرب خوفًا من فتح حرب مبارشة بني روسيا واحللف، 
فإن الوضع اجلغرايف لتايوان سيجعل من الدخول الربي 
للقوات العسكرية الصينية للجزيرة أكثر صعوبة، األمر 

الذي سيدفع الصني يف األغلب -يف حالة حدوث عمل 
الصعب  من  جيعل  بحري  بحصار  البدء  إىل  عسكري- 
توفري اإلمدادات العسكرية املبارشة للجزيرة. من ناحية 
أخرى، وعىل العكس من القيد الذي مثله عدم عضوية 
أوكرانيا يف حلف الناتو عىل الواليات املتحدة األمريكية 
حالة  ففي  احلرب،  يف  املبارش  التدخل  من  الناتو  ودول 
أمنيًا  رشيكًا  األمريكية  املتحدة  الواليات  تعد  تايوان 
رئيسيًا لتايوان، بموجب »قانون العالقات مع تايوان«. 
عىل  لتايوان  املهم  االسرتاتيجي  املوقع  ذلك  إىل  أضف 
املتحدة  للواليات  بالنسبة  واملهم  البحرية  التجارة  طرق 
أوكرانيا  حالة  من  العكس  وعىل  وحلفائها.  األمريكية 
إرسال  إمكانية  رصاحة  بايدن  جو  الرئيس  استبعد  التي 
قوات أمريكية إليها، وهو موقف لعب بال شك دورًا يف 
تايوان  فإن  العسكرية،  بدء عملياهتا  تشجيع روسيا عىل 
تتمتع بعالقة أمنية وثيقة مع الواليات املتحدة األمريكية 
بموجب القانون السابق اإلشارة إليه، كام أعلن بايدن يف 
مناسبات متعددة أن الواليات املتحدة األمريكية ستدافع 

عن تايوان ضد أي هجوم صيني. 
حالتي  بني  واالختالف  التشابه  أوجه  عن  بعيدًا  لكن 
أوكرانيا وتايوان، فمن املؤكد أن كل طرف من األطراف 
وتايوان(  والصني  األمريكية  املتحدة  )الواليات  الثالثة 
خربة  اآلخر  الطرف  هبا  قرأ  التي  الطريقة  بدقة  يدرس 
احلرب الروسية-األوكرانية، ومتى وكيف يمكن أن تبدأ 

احلرب يف تايوان؟. 
هناك ثالثة استخالصات صينية متوقعة من جتربة احلرب 
خطاب  صياغة  أمهية  هو  األول،  الروسية-األوكرانية: 
صيني حول احلرب املحتملة يف تايوان. وجتدر اإلشارة 
هنا إىل أن الصني قد تتمتع بميزة نسبية باملقارنة بروسيا 
اإلعالمية  املنصات  إىل  النفاذ  عىل  بقدرهتا  يتعلق  فيام 
احلرب  أثناء  اخلطاب  هلذا  التأسيس  بدأ  وقد  املختلفة. 
الروسية-األوكرانية، من ذلك، عىل سبيل املثال، رفض 
وصف السلوك الرويس ضد أوكرانيا بالعدوان، وحتميل 
مسئولية  الناتو  وحلف  األمريكية  املتحدة  الواليات 
وقوع احلرب، بل وتأكيد املتحدث باسم وزارة اخلارجية 
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»غزو«  يمكنها  ال  الصني  أن   2022 أبريل  يف  الصينية 
تايوان ألن تايوان هي جزء من الصني. 

الصني  استعداد  رضورة  هو  الثاين،  االستخالص 
لسيناريو فرض العقوبات وتقليل احتامالت حدوث هذا 
السيناريو. وتزداد خطورة هذا السيناريو يف حالة الصني؛ 
فإهنا  »سويفت«،  نظام  عىل  الصني  اعتامد  إىل  فباإلضافة 
روسيا،  متتلكه  ما  تفوق  اخلارج  يف  مالية  أصواًل  متتلك 
متتلك   ،Atlantic Council األطلنطي  ملجلس  فوفقًا 
دوالر  تريليون   3.4 حوايل  بقيمة  دولية  أصواًل  الصني 
يمكن استهدافها لقرارات حظر مماثلة، بام يف ذلك 1.1 
أن  األمريكية. ورغم  اخلزانة  تريليون دوالر يف سندات 
تداعيات  هلا  سيكون  الصني  عىل  العقوبات  هذه  مثل 
املفروضة  تلك  من  األمريكي  االقتصاد  عىل  بكثري  أكرب 
عىل روسيا، لكن هذا ال ينفي أمهية استعداد الصني هلذا 
األمريكية- املتحدة  الواليات  تستعد  كام  السيناريو، 
األمريكي.  االقتصاد  عىل  املتوقعة  لتكاليفه  بالتأكيد- 
مسارات  يأخذ  العقوبات  لسيناريو  الصيني  االستعداد 
جمال  يف  الذات  عىل  االعتامد  إىل  االجتاه  أبرزها  عدة، 
التكنولوجيا، وهو اجتاه بدأ بالفعل منذ سنوات، والذي 
أضف  قومي.  وأمن  بقاء  مسألة  »يش«  الرئيس  اعتربه 
من  كبري  جزء  لتلبية  اخلارج  عىل  الصني  اعتامد  ذلك  إىل 
صايف  تضاعف  حيث  الغذاء،  عىل  الداخيل  الطلب 
واردات املنتجات الغذائية من 36.2 مليار دوالر يف عام 
2017 إىل 89 مليار دوالر يف عام 2020. لكن التعامل 
مع سيناريو العقوبات يقتيض الوصول إىل مرحلة »فك 
حيث  واألمريكي،  الصيني  االقتصادين  بني  االرتباط« 
العمل يف هذا االجتاه هبدف ختفيض  بدأت الصني فعاًل 
حجم  ختفيض  ذلك  من  االقتصادي.  االنكشاف  درجة 
النظام  عىل  االعتامد  وتقليل  الدوالرية،  االحتياطيات 
املايل األمريكي من خالل تدويل العملة الوطنية الصينية 
احلدود  عرب  الدفع  »نظام  وتطوير   ،RMB »الرنمينبي« 
درجة  وزيادة  اإلجراءات،  من  وغريها  البنوك«،  بني 
اخلام  واملواد  الزراعية  املنتجات  من  الذايت  االكتفاء 
إىل  بعد  تصل  مل  اإلجراءات  هذه  أن  صحيح  والطاقة. 

لكنها  العقوبات  كامل من سيناريو  بشكل  الصني  محاية 
تعكس استعداد الصني املبكر له. 

التي  األخطاء  بعض  جتنب  هو  الثالث،  االستخالص 
وقع فيها اجليش الرويس يف حربه ضد أوكرانيا، خاصة 
جانب  من  املتوقع  العسكري  الفعل  لرد  اخلطأ  التقدير 
وعدم  والناتو-  أوروبا  دول  أو  أوكرانيا  اخلصم-سواء 
اللوجيستية.  واملشاكل  بفعالية،  املفاجأة  عنرص  توظيف 
عدم  يف  مؤثرًا  دورًا  تلك  الضعف  عنارص  لعبت  وقد 
ورسيع.  حاسم  عسكري  نرص  حتقيق  عىل  روسيا  قدرة 
لكن يف املقابل، كان هناك عنرص نجاح رويس مهم متثل 
والذي  النووي  السالح  باستخدام  التهديد  توظيف  يف 
لعب دورًا مؤثرًا يف حرص الواليات املتحدة األمريكية 
والناتو عىل جتنب التدخل املبارش يف احلرب وحرصها يف 

نطاق جغرايف حمدد هو أوكرانيا. 
جانب  من  حمتملة  مهمة  استخالصات  هناك  املقابل،  يف 
عمل  فريق   2022 يناير  أواخر  يف  أنشأت  التي  تايوان، 
آنذاك(  )املحتملة  أوكرانيا  يف  احلرب  تداعيات  لدراسة 
التايوانيني  عىل حالة تايوان. وناقش العديد من املسئولني 
علنًا عددًا من الدروس واالستخالصات املهمة للحرب. 
»عدم  لعنرص  األمثل  التوظيف  هو  األول،  االستخالص 
التكافؤ يف القوة«، والذي عرب عنه رصاحة وزير خارجية 
CNN يف مايو  تايوان جوزيف وو يف مقابلة له مع شبكة 
يستخدمون  فهم  األوكرانيني،  إىل  »انظر  بقوله:   ،2022
أن  أعتقد  كبري...  عدو  ملواجهة  صغرية  شخصية  أسلحة 
هذا يشء يمكننا التعلم منه. يف الواقع، كنا نستعد لذلك، 
لكننا بحاجة إىل مزيد من االستثامر يف هذا الصدد«. هذا 
تايوان لسيناريو  بالتأكيد يف استعداد  االستنتاج سينعكس 
احلرب من خالل تعزيز امتالك أنامط معينة من التسليح، 
للسفن  املضادة  كروز  وصواريخ  البحرية  األلغام  خاصة 
طيار  بدون  والطائرات  املحمولة،  اجلوي  الدفاع  وأنظمة 
املضادة  والصواريخ  للصني،  اجلوي  التفوق  مع  للتعامل 
إىل  التايواين  اجليش  حاجة  ذلك  إىل  أضف  للدبابات. 
المركزية القيادة وتطوير أنظمة تسمح للوحدات العسكرية 

األصغر بالتكيف مع الظروف املحلية رسيعة التطور. 
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األمد  طويل  لنضال  االستعداد  الثاين،  االستخالص 
تايوان  خارجية  وزير  ذهب  فقد  بأرسه؛  املجتمع  يشمل 
يف املقابلة السابق اإلشارة إليها إىل أن احلرب يف أوكرانيا 
ساهم  وكيف  قوي،  مدين  دفاع  وجود  أمهية  أظهرت 
الروسية  القوات  تقدم  معدل  إبطاء  يف  العنرص  هذا 
العسكرية  اخلدمة  نظام  تايوان  )عدلت  أوكرانيا  داخل 
العسكرية  اخلدمة  بتمديد  ليسمح   2022 ديسمرب  يف 
يطبق  أن  عىل  كامل،  عام  إىل  أشهر  أربعة  من  اإللزامية 
ذلك عىل الذكور املولودين بعد األول من يناير 2005(. 

االستخالص الثالث، التخفيف من االعتامد عىل األسواق 
الطاقة  خاصة  االسرتاتيجية،  السلع  توفري  يف  اخلارجية 
الدفاع  تقرير  وكان  العسكرية.  واإلمدادات  والغذاء 
اجلزيرة  أن  إىل  أشار  قد   2021 لعام  تايوان  يف  الوطني 
حتليالت  وذهبت  الصني.  من  حلصار  بشدة  معرضة 
من  اجلزيرة  لضم  صيني  مرشوع  أي  أن  إىل  أمريكية 
املرجح أن يبدأ أواًل بفرض حظر بحري عليها، والتحكم 
يف اإلمدادات اخلارجية. الوضع اجلغرايف للجزيرة جيعل 
التحكم يف التجارة واإلمدادات االسرتاتيجية اخلارجية 
لتايوان أكثر سهولة من حالة أوكرانيا، حيث تزداد قدرة 
خالل  من  اإلمدادات  هذه  تدفق  يف  التأثري  عىل  الصني 

التحكم يف عدد من املوانئ االسرتاتيجية التايوانية. 

بدأت  األمريكية  املتحدة  الواليات  أن  الشك  وأخريًا، 
إىل  استنادًا  احلرب  لسيناريو  االستعداد  األخرى  هي 
قراءة دقيقة خلربة احلرب الروسية-األوكرانية، خاصة أن 
هيمنة الصني عىل اجلزيرة-وفقًا للحسابات األمريكية-
تايوان،  مضيق  عىل  للصني  الكاملة  اهليمنة  ستعني 
التداعيات االسرتاتيجية األخرى الستخدام  فضاًل عن 
الصني القوة العسكرية لضم اجلزيرة. لذلك فقد ركزت 
الواليات املتحدة األمريكية خالل عام 2022 عىل ردع 
الصني ضد القيام بعمل عسكري ضد اجلزيرة. كان أبرز 
هذه اإلجراءات اإلرصار عىل التواصل السيايس املبارش 

الكونجرس(  ألعضاء  املتكررة  )الزيارات  اجلزيرة  مع 
واإلعالن عن صفقات عسكرية جديدة مع اجلزيرة. فقد 
 2022 ديسمرب  يف  األمريكية  املتحدة  الواليات  أعلنت 
املضادة  األلغام  لزرع  نظام »فولكانو«  بيع  موافقتها عىل 
للدبابات واألفراد إىل تايوان. كام تضمن قانون »تفويض 
وقعه  الذي   ،2023 لعام  األمريكي  الوطني«  الدفاع 
إنفاقًا  أجاز  2022-والذي  ديسمرب  يف  بايدن  الرئيس 
عسكريًا قيمته 858 مليار دوالر- العديد من اإلشارات 
عسكري  عمل  لسيناريو  األمريكي  االستعداد  حول 
صيني ضد تايوان، من ذلك-عىل سبيل املثال-ختصيص 
10 باليني دوالر كمساعدات ومبيعات عسكرية لتايوان 
عىل مدى السنوات اخلمس )2023- 2027(. كام أفرد 
ما  أمهها  تايوان،  مشكلة  حول  عدة  فقرات  القانون 
أوكرانيا«،  عىل  العدوان  من  »دروس  عنوان  حتت  جاء 
حيث أشار القانون إىل االعرتاف بأن اجلهود األمريكية 
املوقف  وتعزيز  األوكرانية،  العسكرية  القدرات  لتعزيز 
أوروبا،  يف  األمريكية  املتحدة  للواليات  العسكري 
وتقوية حلفاء الواليات املتحدة األمريكية داخل الناتو، 
سامهت  لكنها  روسيا،  ردع  يف  املطاف  هناية  يف  فشلت 
مواجهة  عىل  أوكرانيا  قدرة  تعزيز  يف  نفسه  الوقت  يف 

»العدوان الرويس«. 
دفعت  الروسية-األوكرانية  احلرب  إن  القول،  خالصة 
األمريكية  املتحدة  والواليات  الصني  الثالثة؛  األطراف 
جاءت  سواء  احلرب،  لسيناريو  االستعداد  إىل  وتايوان، 
بشكل خمطط من الصني أو الواليات املتحدة األمريكية، 
وتقديرات  حسابات  بسبب  منهم  أي  عىل  ُفرضت  أو 
نطاق  حرص  يمكن  هل  السؤال  سيظل  لكن  خاطئة. 
هذه احلرب يف إطار جغرايف حمدد؟. االحتامل األكرب يف 
احلالتني،  يف  اجلغرايف  الواقع  بني  الكبري  االختالف  ظل 
يف  الراهنة  املرحلة  طبيعة  عن  فضاًل  األطراف،  وطبيعة 
احلرب  هذه  توسع  هو  األمريكية-الصينية،  العالقات 

لتشمل مرسح اإلندوباسيفيك، لتكتسب طابعًا عامليًا. 
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أحمد كامل البحيري
باحث - مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية.
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بعد مرور عام عىل احلرب الروسية-األوكرانية جتاوزت 
الدولة،  دون  من  الفاعلني  لتشمل  الدول  احلرب  آثار 
املتطرفة  واجلامعات  اإلرهابية  التنظيامت  وخصوصًا 
متثلت  والتي  األوسط،  الرشق  دول  بعض  يف  املنترشة 
وصياغة  اإلرهابية،  التنظيامت  بعض  متوضع  إعادة  يف 
وطبيعة  اإلرهابية  للعمليات  جديدة  اسرتاتيجية 

املستهدف. 
ويف هذا السياق، يمكن مالحظة اجتاهني رئيسيني لدى 
التنظيامت اإلرهابية بناًء عىل انعكاسات احلرب:  االجتاه 
األول: املشاركون أو املنخرطون، فمع اقرتاب هناية العام 
العديد  بدأ  الروسية-األوكرانية،  احلرب  عىل  األول 
إعالن  يف  املتطرفة  واجلامعات  اإلرهابية  التنظيامت  من 
األوكرانية  القوات  بجانب  الفعلية  الرسمية  املشاركة 
متطرفة  جمموعات  أربعة  يف  متثلت  والتي  روسيا،  ضد 

وتنظيامت إرهابية رئيسية وهي: 
املجموعة  مع  البداية  كانت  شيشانية:  جمموعات   -1
ضد  لروسيا  األوىل  احلرب  يف  شاركت  التي  الشيشانية 
شيشاين  عثامييف-  آدم  نرش  حيث   ،2015 أوكرانيا 
عىل  مصورًا  تسجياًل   ،2022 مارس  يف  األصل- 
بندقية بجوار  التواصل االجتامعي، وهو حيمل  منصات 
مسلحني يرتدون أقنعة، ليعلن املشاركة بجانب القوات 

األوكرانية.
عام  منتصف  مع  الشيشاين:  منصور  الشيخ  كتيبة   -2
يف  تنشط  التي  منصور-  الشيخ  كتيبة  أعلنت   ،2022
جنوب رشق أوكرانيا حتت قيادة مسلم تشبريلوفسكي- 
القوات األوكرانية يف مواجهة روسيا،  املشاركة بجانب 
وهى كتيبة هلا فرع متواجد يف شامل غرب سوريا، وتضم 
املئات من العنارص الشيشانية، وقد أخذت اسم منصور 
يف  شارك  الذي  العسكريني  القادة  أحد  من  الشيشاين 

احلرب الروسية بالقوقاز يف القرن الثامن عرش.
الشيشاين: أعلنت العديد من العنارص  خطاب  3- كتيبة 
الشيشانية اإلرهابية النشطة يف شامل غرب سوريا إدلب، 
مع بداية عام 2023، املشاركة بجانب أوكرانيا يف مواجهة 
روسيا، ومنها عنارص شكلت تنظياًم يطلق عليه »كتائب 

التي  اإلرهابية  التنظيامت  أحد  الشيشاين«، وهي  خطاب 
ضد  إرهابية  عملية  تنفيذ  عرب   ،2020 يوليو  يف  ظهرت 
القوات الروسية يف حميط إدلب باستهداف دورية عسكرية 
عملية  وكانت   ،m4 طريق  عىل  مشرتكة  روسية-تركية 
العنرص االنتحاري  أبو عبيدة األنصاري  نفذها  انتحارية 
البيان األول لكتائب خطاب  بناًء عىل  باجلامعة اإلرهابية 
الشيشاين واملنشور عىل إحدى قنوات التنظيم عىل موقع 
تليجرام، حيث أعلن التنظيم استمرار استهداف القوات 
الروسية يف سوريا، وهو ما تكرر عرب العملية التي وقعت 
مشرتكة  عسكرية  دورية  عىل   2020 أغسطس   18 يف 
)روسية-تركية( عىل m4  مستخدمًا قذائف »آر يب جي«، 
مما أسفر عن سقوط بعض الضحايا واجلرحى يف صفوف 
التنظيم  القوات العسكرية الرتكية والروسية، وقد اختار 
اإلرهايب اسم خطاب الشيشاين، وهو أحد أهم العنارص 
القوقاز، واسمه  القاعدة يف  تنظيم  املسئولة عن  القاعدية 
امللقب  العنزي،  السويلم  عبداهلل  صالح  سامر  احلقيقي 
اخلطاب- اخلطاب–األمري  )ابن  مثل  الُكَنى  من  بالعديد 
يف  الروسية  القوات  قاتل  وقد  خطاب(،  اإلسالم  سيف 
الشيشان يف عام 1995، حيث أصبح قائدًا للمقاتلني يف 
الشيشان، وقد قتل يف عام 2002، بعد أن تسلم  حرب 
رسالة مسمومة، عرب عميل مزدوج. ويفرس ذلك أسباب 
خطوة  وهى  »خطاب«،  اسم  اختيار  عىل  التنظيم  إرصار 
الروسية،  القوات  رمزية للداللة عىل استمرار استهداف 
متعددة  ساحات  ويف  خمتلفة  مواجهات  يف  واالنخراط 

معها، وآخرها يف أوكرانيا.
أبرز  إحدى  األلبان  كتيبة  تعترب  األلبان:  كتيبة   -4
املجموعات اإلرهابية التي تنشط يف إدلب وقد تأسست 
الذي  اجلشاري  عبد  اإلرهايب  ويقودها   ،2012 عام 
يلقب بـ«أبو قتادة األلباين«، والذي صنفته وزارة اخلزانة 
األشخاص  قائمة  عىل   ،2016 أواخر  يف  األمريكية، 
بتنظيم  تربطه  التي  القوية  العالقات  بسبب  املحظورين 

»القاعدة« يف سوريا.
أحد  القوقاز  أجناد  تنظيم  يعترب  القوقاز:  أجناد   -5
التنظيامت اإلرهابية النشطة يف شامل غرب سوريا والذي 
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من  تتحدر  التي  اإلرهابية  العنارص  من  العديد  يضم 
أن  من  الرغم  وعىل  ومقدونية.  وألبانية  شيشانية  أصول 
منتصف عام  نفسه يف  أعلن حل  القوقاز«  »أجناد  تنظيم 
يف  متواجدة  ظلت  عنارصه  من  العديد  أن  إال   ،2021
مناطق متركزه يف شامل غرب سوريا، ومع اندالع احلرب 
الروسية-األوكرانية، اختذ عنارص التنظيم قرارًا باالنضامم 

إىل القوات األوكرانية يف مواجهة نظريهتا الروسية.
من  العديد  استغلت  إذ  املستفيدون،  الثاين:  االجتاه 
التنظيامت اإلرهابية يف بعض دول املنطقة نشوب احلرب 
الروسية-األوكرانية لالستفادة منها لتحقيق العديد من 

األهداف والتي يمكن تناوهلا عىل النحو التايل: 
الدول  انشغال  مع  اإلرهابية:  العمليات  تكثيف   -1
إىل  تراجعت-  األوكرانية،  احلرب  يف  وروسيا  الغربية 
اإلرهابية  التنظيامت  مكافحة  ونشاط  فاعلية  ما-  حد 
يف  »داعش«  ملكافحة  الدويل  التحالف  قبل  من  سواء 
الروسية، وهى  العسكرية  القوات  أو من جانب  سوريا 
الداخلية ضد اإلرهاب يف  املواجهة  أدوات  أهم  إحدى 
اعتامدًا  سوريا  يف  »داعش«  تنظيم  نشط  حيث  سوريا، 
عىل تراجع أداء قوات مكافحة اإلرهاب، وهو ما جتاوز 
األفريقية.  الدول  من  العديد  ليشمل  السورية  الساحة 
التحالف  قوات  نفذهتا  التي  الرضبات  اقترصت  وقد 
ضد »داعش« والقوى األخرى املناوئة له عىل استهداف 
العديد من القيادات، دون أن يؤثر ذلك بشكل قوي عىل 

نفوذ ونشاط التنظيم.
2- االستقطاب والتجنيد: تراجعت أعداد العنارص التي 
داعش  تنظيم  وخصوصًا  اإلرهابية  للتنظيامت  انضمت 
نقص  منها  عديدة،  عوامل  بفعل  املاضية،  الفرتة  خالل 
التمويل وفقدانه مساحات كبرية من األرايض التي كان 
يسيطر عليها، وهو ما دفع التنظيم إىل استخدام اخلطاب 
اإلعالمي من أجل استقطاب وجتنيد مزيد من العنارص 
اإلرهابية، وال سيام من مسلمي أوروبا. ومن هنا، كان 
الفتًا أن التنظيم أبدى اهتاممًا إعالميًا متزايدًا بالتداعيات 
عىل  الروسية-األوكرانية  احلرب  تفرضها  بدأت  التي 
مدار العام املايض، حيث تناول التنظيم احلرب يف أربعة 

 /342  /328( له،  التابعة  »النبأ«  جريدة  من  أعداد 
لتفوقه  الرتويج  ذلك  خالل  وحاول من   ،)373/355
يف املعركة ضد القوات الغربية والروسية باإلضافة ملطالبة 
التنظيم وتكثيف  قوة  لتعزيز  الوضع  باستغالل  عنارصه 

العمليات اإلرهابية واستقطاب املزيد من العنارص. 
الشام  حترير  هيئة  تنظيم  سعى  واالستحواذ:  اهليمنة   -3
الروسية- احلرب  استغالل  إىل  سابقًا(  النرصة  )جبهة 
اإلرهابية  التنظيامت  بعض  من  للتخلص  األوكرانية 
القوقاز«  »أجناد  تنظيم  غرار  عىل  إدلب،  يف  له  املنافسة 
»هيئة  دفعت  حيث  واأللبانية،  الشيشانية  والعنارص 
حترير الشام« أحد قياداهتا الرشعيني، وهو ميرس بن عيل 
بثها  فتوى  إىل إصدار  القحطاين«،  ماريا  بـ«أبو  املعروف 
أن »روسيا  فيها  أعلن  »تليجرام«  تطبيق  عرب رسالة عىل 
قتلت آالف املسلمني وال تزال تقتلهم، ودعم روسيا يف 

أوكرانيا هو دعم للمجرمني«. 
هذه الفتوى كانت أحد التكتيكات التي اتبعتها »اهليئة« 
وخصوصًا  األجنبية  العنارص  إلخراج  منها  حماولة  يف 
بالساحة، وقد  إدلب لالنفراد  الشيشانية والقوقازية من 
واجلامعات  التنظيامت  من  العديد  إعالن  عىل  ساعدت 
يف  املشاركة  وشيشانية  قوقازية  أصول  من  اإلرهابية 
احلرب الروسية-األوكرانية عرب االنتقال إىل جبهة القتال 

األوكرانية.
أكتوبر  اإلنسان، يف  السوري حلقوق  املرصد  أعلن  فقد   
القوقاز  من  إرهايب  عنرص   170 من  أكثر  أن   ،2022
نحو  دفعات  عىل  السورية  األرايض  غادروا  والشيشان 
إحدى الدول األوروبية بناًء عىل ضغوط وطلب من قبل 
»هيئة حترير الشام«، وأضاف املرصد السوري أن »هيئة 
حترير الشام« ال تزال تواصل الضغط عىل مسلم الشيشاين 
السورية،  األرايض  ملغادرة  الشام«  »أجناد  تنظيم  قائد 
حيث ختشى اهليئة من أن تشكل اجلامعات اجلهادية غري 
املنضبطة أزمة هلا، وخاصة يف ظل احلديث عن ترتيبات 
الذي  السوري  النظام  مع  الرتكي  التقارب  بعد  جديدة، 
بالسيطرة  اهليئة  النفراد  باإلضافة  روسية،  برعاية  جيري 

عىل منطقة شامل غرب سوريا بدون منازع. 
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يف املجمل، شكلت احلرب الروسية-األوكرانية نقطة حتول لدى العديد من التنظيامت اإلرهابية النشطة يف بعض دول 
اإلقليم وخصوصا التنظيامت اإلرهابية من أصول قوقازية وشيشانية، خاصة أهنا سامهت يف بدء عملية إعادة متوضع 
جديدة لبعض التنظيامت، بالتوازي مع حماولة تنظيامت أخرى استغالل التطورات امليدانية اجلديدة التي طرأت عىل 

الساحة لتعزيز مواقعها واالستعداد لالستحقاقات القادمة.

  

مشاركون ومستفيدون: الحرب الروسية-األوكرانية وإعادة تموضع اإلرهاب 



حسابات أفريقيا بعد عام 
من الحرب الروسية-األوكرانية

أحمد عسكر
باحث مشارك - مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية
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أسهمت احلرب الروسية-األوكرانية التي انقىض عامها 
للتنافس  جديد  مرسح  إىل  أفريقيا  قارة  حتول  يف  األول 
القوى  حسابات  لتصفية  وساحة  الدويل  والرصاع 
روسيا  سيام  ال  أوروبا،  رشق  أزمة  يف  املنخرطة  الكربى 
يف  انعكس  ما  وهو  الصني،  جانب  إىل  الغربية  والدول 
تباين املوقف األفريقي من احلرب منذ اندالعها، نتيجة 
إرباك حسابات الدول األفريقية التي مل تعد متتلك رفاهية 
االستغناء عن املساعدات االقتصادية واملالية من الدول 
الغربية، عىل نحو ظهر بشكل جيل يف تصويت األفارقة 
مدار  عىل  املتحدة  باألمم  الروسية  احلرب  إدانة  حول 

العام املايض. 

الدول األفريقية  فقد طالت تأثريات هذه احلرب معظم 
التي لن تتجاوزها يف املدى القريب حال تفاقمها يف ضوء 
من  الرغم  عىل  كوفيد-19،  جائحة  تداعيات  استمرار 
أهنا متثل يف الوقت نفسه فرصة للدول األفريقية لتحقيق 
والغاز  النفط  أسعار  ارتفاع  اقتصادية يف ضوء  مكاسب 
بدياًل  لتصبح  األفريقية  القارة  إىل  أوروبا  دول  وحتول 

جيوسرتاتيجيًا للغاز الرويس. 

تشكيل  إعادة  بصدد  أفريقيا  تكون  ربام  ذلك،  ومع 
وصياغة دورها عىل املستوى الدويل خالل املرحلة املقبلة 
الثروات  عىل  باحلصول  الدويل  االهتامم  تنامي  ضوء  يف 
النظام  يف  القارة  نفوذ  يعزز  قد  مما  األفريقية،  النفطية 

الدويل مستقباًل.

التطورات االسرتاتيجية بعد عام من احلرب
التي  االسرتاتيجية  التحوالت  أبرز  إىل  اإلشارة  يمكن 
اندالع  عىل  عام  مرور  بعد  األفريقية  القارة  عىل  طرأت 

احلرب الروسية-األوكرانية عىل النحو التايل: 

لدى  إدراك  هناك  باحلرب:  تأثرًا  األكثر  هي  أفريقيا   -1
ستشعر  أوروبا  رشق  يف  احلرب  بأن  األفارقة  من  قطاع 
هبا كل قرية وبلدة يف الدول األفريقية، داللة عىل تأثرها 
بتداعيات احلرب املستمرة عىل مدار العام، وهي التي مل 

تتجاوز بعد اآلثار االقتصادية جلائحة كوفيد-19.

رئيسيًا  هتديدًا  الرويس-األوكراين  الرصاع  يشكل  إذ 
األفريقية،  االقتصادات  ذلك  يف  بام  العاملي  لالقتصاد 
والنفط  والزيوت  العاملي  القمح  أسعار  ارتفعت  فقد 
اخلام إىل مستويات غري مسبوقة عقب اندالع احلرب يف 
فرباير 2022، يف الوقت الذي تعتمد فيه أفريقيا بشكل 
كبري عىل الواردات الغذائية من روسيا وأوكرانيا، حيث 
تعتمد عىل األوىل يف احلصول عىل 30٪ من إمداداهتا من 
لتغطية %63  الواردات  أفريقيا عىل  فيام تعتمد  احلبوب. 
النسبة  من احتياجاهتا من القمح، ويتوقع أن تزداد هذه 
مع نمو سكان أفريقيا خالل السنوات املقبلة. كام يرجح 
مليون   76.5 إىل  أفريقيا  يف  القمح  استهالك  يصل  أن 
طن بحلول عام 2025، عىل أن يتم استرياد نحو 48.3 

مليون طن من خارج القارة1.

برزت  والتي  للقارة:  االسرتاتيجية  القيمة  تعزيز   -2
لتشكيل  الدولية  القوى  مسارعة  يف  واضح  بشكل 
والء  ضامن  هبدف  األفريقية  الدول  مع  واسعة  حتالفات 
والتي  املتحدة  األمم  يف  األفريقية  التصويتية  الكتلة 
اجلمعية  يف  األعضاء  الدول  إمجايل  من   ٪25 تتجاوز 
سياسيًا  ثقاًل  األفريقية  الدول  يمنح  ما  وهو  هبا،  العامة 
الغربية ملحاولة استقطاهبا من أجل  دفع روسيا والدول 

االصطفاف وراء أي من املعسكرين. 

اسرتاتيجية  ساحة  باعتبارها  أفريقيا  قارة  برزت  كام 
للتنافس الدويل بني القوى الكربى الفاعلة هبدف كسب 
هناك،  واألمني  واالقتصادي  السيايس  النفوذ  من  املزيد 
كام أهنا متثل املرسح اجليوسيايس الواسع الذي يسهم يف 
ختفيف حدة العزلة الدولية التي تتعرض هلا بعض القوى 
الغربية  الدولية  للعقوبات  تعرضت  التي  موسكو  مثل 
التي  االسرتاتيجية  لألمهية  إضافة  يعد  ما  وهو  مؤخرًا، 

تتمتع هبا القارة األفريقية عىل املستوى الدويل. 

القارة  أضحت  بالوكالة:  للرصاع  ساحة  أفريقيا   -3
املتحدة  الواليات  بني  اجلديدة  الباردة  احلرب  من  جزءًا 
والغرب من جهة، وروسيا والصني من جهة ثانية. فقد 
إىل  أوروبا  رشق  من  األمريكي-الرويس  التنافس  انتقل 
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استقطاب  حماولة  يف  ظهر  ما  وهو  األفريقية،  األرايض 
مقابل  يف  طرف  كل  لصالح  األفريقي  العام  الرأي 
شيطنة الطرف اآلخر، عىل نحو عززته واشنطن بإطالق 
 ،2022 أغسطس  يف  اجلديدة  األمريكية  االسرتاتيجية 
مع  حتالفاهتا  دائرة  توسيع  خالل  من  موسكو  وتواجهه 
الدول األفريقية وخاصة منطقة الساحل وغرب أفريقيا، 
إىل جانب انتشار قوات فاغنر األمنية اخلاصة يف عدد من 
النفوذ  الرويس، ومزامحة  النفوذ  لتعزيز  األفريقية  الدول 
مثل  االسرتاتيجية  املناطق  بعض  يف  والغرب  األمريكي 

الساحل. 

القوى  بني  الدبلوماسية  للمواجهات  مرسح  أفريقيا   -4
بني  السياسية  العالقات  عىل  احلرب  أثرت  الكربى: 
فقد  الغربية.  والدول  روسيا  من  وكل  األفريقية  الدول 
أفريقيا  التوجه نحو  إىل  التوتر مع األخرية موسكو  دفع 
العزلة  من  واهلروب  العاملي  نفوذها  استعادة  أجل  من 
السيايس  الدعم  تعزيز  عرب  عليها  املفروضة  الدولية 
واستغالل أسواق جديدة. بينام استهدفت الدول الغربية 
يف  بـ«اخلبيث«  وصفه  الذي  الرويس  النفوذ  مواجهة 

أفريقيا وخلق قوة دفع جديدة لكسب دعم أفريقيا. 

حشد  لضامن  أفريقيا  نحو  املسارعة  يف  الطرفان  وتبارى 
لكبار  األفريقية  اجلوالت  من  بدءًا  هلام،  مؤيد  أفريقي 
إىل  وصواًل  والروس  واألمريكيني  الغربيني  املسئولني 
عقد القمم مع األفارقة، يف حماولة لتغيري املزاج األفريقي 
أي  لصالح  الروسية  احلرب  جتاه  والشعبي  الرسمي 
املحافل  يف  املؤيدة  األصوات  واستقطاب  الطرفني  من 

الدولية.

الرويس  اخلارجية  وزير  الفروف  سريجي  أجرى  فقد 
ثالث جوالت أفريقية منذ اندالع احلرب يف يوليو 2022 
ويناير 2023 وفرباير 2023 والتي شملت دول مرص 
وجنوب  وأنجوال  وإريرتيا  وإثيوبيا  وأوغندا  والكونغو 
وموريتانيا.  ومايل  والسودان  سواتيني  ومملكة  أفريقيا 
أفريقيا  ماكرون  إيامنويل  الفرنيس  الرئيس  زار  حني  يف 
وبنني  الكامريون  دول  شملت  والتي   2022 يوليو  يف 

بلينكن  أنتوين  زيارة  وأعقبها  واجلزائر.  بيساو  وغينيا 
وزير اخلارجية األمريكي، يف أغسطس 2022، إىل دول 
وذلك  ورواندا،  الديمقراطية  والكونغو  أفريقيا  جنوب 
األمريكية-األفريقية  القمة  انطالق  من  قليلة  أشهر  قبل 
بمشاركة   2022 ديسمرب  يف  واشنطن  استضافتها  التي 
والقضايا  الرشاكات  لبحث  أفريقية  دولة   49 نحو 
اخلارجية  وزير  جولة  إىل  إضافة  الطرفني.  بني  املشرتكة 
والتي   2023 يناير  يف  القارة  يف  جانغ  تشني  الصيني 

شملت دول مرص وإثيوبيا وأنجوال واجلابون وبنني. 

األفريقي:  االصطفاف  أجل  من  الدولية  الضغوط   -5
شملت جوالت بعض املسئولني الغربيني للقارة مزجيًا من 
الضغوط واملحفزات يف سبيل خلق حالة من االصطفاف 
هبدف  طرف  كل  وراء  األفريقية  للحكومات  اإلقليمي 
تعزيز موقفه يف ساحة األمم املتحدة، وكذلك أمام الرأي 
العام العاملي، وهو ما برز يف زيارة وزير خارجية أوكرانيا 
والتي   2022 أكتوبر  يف  نوعها  من  واألوىل  ألفريقيا 
شملت دول السنغال وكوت ديفوار وغانا وكينيا، حيث 
ملح إلمكانية توريد املزيد من احلبوب والقمح إىل الدول 

األفريقية يف حماولة الستاملتها. 

التنافس  احتدم  احلرب:  من  األفريقية  االستفادة   -6
األزمة  اندالع  منذ  أوسع  بشكل  أفريقيا  عىل  الدويل 
دفع  مما  وروسيا،  الغربية  الدول  بني  خاصة  األوكرانية 
الطرفني إىل حماولة استاملة الدول األفريقية التي وجدت 
املساعدات  من  املزيد  الستقبال  جيدة  فرصة  ذلك  يف 
موقف  تبني  مقابل  يف  والقروض  والتنموية  االقتصادية 
يف  ظهر  ما  وهو  املتحدة،  األمم  يف  الطرفني  ألحد  مؤيد 
تقديم واشنطن نحو 65 مليار دوالر ألفريقيا يف ديسمرب 
اقتصادية  ومساعدات  مرشوعات  شكل  يف  املايض 

وتنموية وغريها. 

كام انعكس التحول الدويل لالعتامد عىل النفط األفريقي 
رشق  يف  احلرب  اندالع  منذ  الرويس  الغاز  عن  بدياًل 
زيادة  عىل  النفط  أسعار  ارتفاع  عىل  وتداعياهتا  أوروبا 
النفطية. فقد  املالية للدول األفريقية  مداخيل اإليرادات 
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النفط  ملنتجي  الفرصة  أفريقيا  رشق  يف  احلرب  أتاحت 
األفارقة مثل نيجرييا وأنجوال وليبيا واجلزائر لالستفادة 
سبيل  فعىل  ألوروبا،  النفطية  الصادرات  عائدات  من 
عائدات  من   ٪90 والغاز  النفط  صادرات  متثل  املثال، 

النقد األجنبي يف نيجرييا2. 

حتوالت  ثمة  أفريقيا:  يف  الرويس  النفوذ  توسع   -7
يف  االسرتاتيجية  املناطق  بعض  تشهدها  اسرتاتيجية 
شعبي  ترحيب  فهناك  الساحل،  منطقة  سيام  ال  أفريقيا 
قوات  وانتشار  املنطقة  دول  بعض  يف  الرويس  بالتواجد 
هناك،  اإلرهاب  حماربة  أجل  من  اخلاصة  األمنية  فاغنر 
الدول  بعض  من  التدرجيي  فرنسا  انسحاب  بعد  خاصة 

مثل مايل وبوركينا فاسو.

يف  معتمدة  لألفارقة  بديل  مسار  تقديم  روسيا  وحتاول 
للحقبة  بـ«احلنني«  الكتابات  بعض  تسميه  ما  عىل  ذلك 
املتحدة  والواليات  الغربية  الدول  السوفيتية يف مواجهة 
واملرشوطيات السياسية واالقتصادية التي تعترب ركيزة يف 
من هذه  باتت متتعض  التي  أفريقيا  مع  الغرب  عالقات 

السياسة، وبدأت تبحث عن بديل دويل جديد.

االقتصادية  االرتباطات  بتوسيع  موسكو  تقوم  لذلك 
القطاعات  يف  االقتصادية  الفرص  وتعزيز  أفريقيا،  يف 
األساسية بام يف ذلك قطاع الطاقة. كام تستخدم الرشكات 
العسكرية اخلاصة بشكل متزايد لنرش النفوذ اجليوسيايس 
أفريقيا  يف  واالستخباراتية  العسكرية  بصمتها  وتوسيع 
الدويل جتاه  القلق  جنوب الصحراء، وهو ما يعزز حالة 
بالرغم من ضآلة حجم  الرويس، وذلك  النفوذ  تصاعد 
االستثامرات الروسية يف أفريقيا التي ال تتجاوز مسامهتها 
سوى 1٪ من إمجايل االستثامر األجنبي املبارش يف القارة، 
حجم  أن  كام  أفريقيا.  جتاه  املحدود  التزامها  يعكس  مما 
بحجم  مقارنة  دوالر  مليار   14 يبلغ  أفريقيا  مع  جتارهتا 
دوالر(  مليار   295( القارة  مع  األورويب  االحتاد  جتارة 
املتحدة  الواليات  أو  دوالر(  مليار   254( الصني  أو 

األمريكية )65 مليار دوالر(3.

اجتاهات ودالالت املوقف األفريقي جتاه استمرار احلرب
أظهرت أفريقيا جمموعة واسعة من وجهات النظر حول 
احلرب الروسية-األوكرانية منذ اندالعها، حيث تباينت 
يف  الروسية  العسكرية  العملية  جتاه  األفريقية  املواقف 
ظل  يف  واإلدانة،  احلذر  والصمت  الرتدد  بني  أوكرانيا، 
تصاعد خماوف الدول األفريقية من التداعيات املحتملة 
الدول  غالبية  التزمت  حني  ففي  أوكرانيا؛  يف  للرصاع 
اإلفريقية احلياد حيال التدخل العسكري الرويس، نظرًا 
املستويات  بينها وبني روسيا عىل  بة  املتشعِّ العالقات  إىل 
تشكل  فقد  واألمنية؛  واالقتصادية  والسياسية  التارخيية 
اجتاه رافض للعملية العسكرية الروسية يف أوكرانيا، وهو 
ت عنه بصورة رئيسية دول كينيا وغانا  االجتاه الذي عربَّ
واجلابون، التي أدانت يف جملس األمن الدويل –باعتبارها 
أوكرانيا  يف  الروسية  الترصفات  دائمني–  غري  أعضاء 

بوصفها انتهاكًا للسالمة اإلقليمية ألوكرانيا.

فقد بدا املوقف األفريقي يف بداية احلرب حمايدًا برامجاتيًا 
عن  بنفسها  للنأي  األفريقية  الدول  مساعي  ضوء  يف 
ما  وهو  اقتصاداهتا،  تطال  قد  التي  األزمة  تداعيات 
الدائرة  احلرب  جتاه  املختلفة  االجتاهات  عنه  عربت 
قلقه  عن  األفريقي  االحتاد  أعرب  إذ  أوروبا.  رشق  يف 
السلم  عىل  وتداعياهتا  األوكرانية  األزمة  تطورات  جتاه 
واألمن الدوليني، خاصة أن أفريقيا مل تكن بعيدة عن آثار 
ماكي سال  السنغايل  الرئيس  دفع  ما  احلرب، وهو  تلك 
مفوضية  ورئيس  األفريقي-  االحتاد  رئيس  -باعتباره 
روسيا  إىل  بزيارة  للقيام  فقي  موسى  األفريقي  االحتاد 
لضامن  األفريقي  الضغط  حماولة  يف   ،2022 يونيو  يف 
وأوكرانيا  روسيا  من  واألسمدة  احلبوب  إىل  الوصول 

بوساطة األمم املتحدة وتركيا. 

خالل  املتحدة  األمم  يف  األفريقي  التصويت  عكس  كام 
جتاه  األفريقية  املواقف  تباين  من  درجة   2022 عام 
مواقف  أن  يعني  ما  وهو  الروسية-األوكرانية،  احلرب 
جملس  دعا  إذ  متنوعة.  الروسية  احلرب  جتاه  األفارقة 
إلدانة  للتصويت   2022 مارس  يف  الدويل  األمن 
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ترصفات روسيا، ومن بني 54 دولة أفريقية صوتت 28 
القرار حوايل 25  بينام مل تؤيد  القرار،  دولة فقط لصالح 
دولة حيث امتنعت 17 دولة عن التصويت، وتغيبت 8 
دول عن التصويت، بينام صوتت دولة واحدة هي إريرتيا 
ضد القرار. وهذا دليل عىل انقسام القارة حول املوقف 

من احلرب الروسية. 

لألمم  العامة  اجلمعية  تبنت   ،2022 أكتوبر   12 ويف 
املتحدة مرشوع قرار يدعو دول العامل إىل عدم االعرتاف 
بضم روسيا األخري لألرايض األوكرانية. وتم مترير القرار 
دول  مخس  تصويت  مع  صوت(   143( كبرية  بأغلبية 
أعضاء ضده وامتناع 25 دولة عن التصويت من بينها 18 

دولة أفريقية. بينام مل تصوت مخس دول أفريقية أخرى4. 

الدول  من  عدد  مواقف  يف  الرتدد  بوادر  ظهرت  كام 
نمط  أفريقيا  جنوب  وجتسد  احلرب،  جتاه  األفريقية 
التصويت األفريقي يف هذا الصدد؛ فعىل الرغم من دعوهتا 
يف بداية احلرب إىل االنسحاب الفوري للقوات الروسية 
من أوكرانيا وحل الرصاع بشكل سلمي مما شكل صدمة 
ملوسكو التي تعتربها حليفًا اسرتاتيجيًا يف القارة، إال أهنا 
قد امتنعت عن التصويت عىل مجيع القرارات التي تدين 
ما  وهو  عام 2022،  خالل  أوكرانيا  يف  الرويس  اجلانب 
يؤكد الرؤية املغايرة للقادة األفارقة حول حل الرصاع يف 
أوكرانيا من خالل احللول الدبلوماسية، ومعارضة معاقبة 

موسكو والتي ختتلف عن الرؤية األمريكية جتاه الرصاع.

يف  األفريقية  احلكومات  تصويت  بأن  املالحظة  وجتدر 
يعكس  ال  املتحدة  األمم  ذلك  يف  بام  الدولية  املنظامت 
بالرضورة توجهات الرأي العام، حيث أشارت تقديرات 
أفريقية إىل عدم مباالة الرأي العام األفريقي عرب وسائل 
إىل  الروسية-األوكرانية  باحلرب  االجتامعي  التواصل 

حد كبري.

آثار احلرب عىل مستقبل أفريقيا
ربام حيمل استمرار احلرب يف أوكرانيا آثارًا مدمرة بالنسبة 
إىل  اقتصاداهتا  هتدد  حيث  األفريقية،  الدول  لبعض 

جانب تعرض احلكومات األفريقية لضغوط دبلوماسية 
لالنحياز إىل جانب اخلالف املتصاعد بني روسيا والقوى 
ساحة  باعتبارها  منه  جزءًا  أفريقيا  تعد  الذي  الغربية 

مواجهة بني الطرفني. 

واملساعدات  التجارة  حجم  بانخفاض  توقعات  وثمة 
الروسية- للحرب  العالية  التكلفة  وأن  للقارة،  الدولية 
اقتصادات  عىل  السلبية  تأثرياهتا  هلا  سيكون  األوكرانية 
املتحدة  والواليات  روسيا  سيام  ال  الدولية،  القوى 
األمريكية، وهو ما يمكن أن هيدد بتخفيض املساعدات 
نتيجة  األفريقية  الدول  يف  املبارش  واالستثامر  الدولية 

ضعف االقتصادات الدولية. 

كام أن فرض العقوبات االقتصادية األمريكية واألوروبية 
عىل روسيا من شأنه إضعاف االقتصاد الرويس الذي ربام 
ينعكس بدوره عىل انخفاض الواردات من اخلارج؛ وهو 
التي  األفريقية  الدول  عىل  السلبي  تأثريه  له  سيكون  ما 
أن  املرجح  ومن  لروسيا.  صادراهتا  عوائد  عىل  تعتمد 
يؤدي ارتفاع أسعار الوقود إىل زيادة مضطردة يف أسعار 
بعض  يف  الغذاء  عىل  احلصول  فرص  يقلل  مما  الغذاء؛ 
الدول األفريقية بأسعار زهيدة، وهو ما قد يرتتب عليه 
أفريقيا، ال  املجتمعية يف  والتوترات  االضطرابات  تزايد 
من  وارداهتا  يف  تعتمد  األفريقية  الدول  معظم  أن  سيام 
نحو  توفر  التي  وأوكرانيا  روسيا  صادرات  عىل  القمح 

30٪ من إنتاج القمح العاملي.

 ويكشف ذلك عن أن األزمة األوكرانية يمكن أن يكون 
والنقل،  والتجارة  العمل  وأسواق  اإلنتاج  عىل  تأثري  هلا 
والفئات  الغذائي  األمن  عىل  خطرية  آثار  هلا  يكون  وأن 
كام  أفريقيا.  مثل  العامل  من  خمتلفة  مناطق  يف  الضعيفة 
إىل  األجنبية  االستثامرات  تدفقات  ترتاجع  أن  يتوقع 
من  األفريقية  االقتصادات  تأثر  نتيجة  وذلك  القارة، 
احلرب الروسية-األوكرانية تأثرًا سلبيًا أسفر عن تراجع 
وخسارة البورصات األفريقية، وهو ما قد يعزز خماوف 
املستثمرين األجانب من املغامرة بالتوجه نحو األسواق 

األفريقية خالل املرحلة املقبلة.
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الروسية-األوكرانية  احلرب  مهدت  متصل،  سياق  ويف 
النفوذ  من  املزيد  لكسب  األفريقية  الدول  أمام  الطريق 
تزايد  ضوء  يف  وذلك  العاملي.  والغاز  النفط  سوق  يف 
الطلب عىل الطاقة يف العامل، والذي لعب دورًا يف ارتفاع 
أسعار النفط، مما ترتب عليه تزايد أمهية النفط األفريقي 
االسرتاتيجية خالل الفرتة األخرية. واحتل مرتبة متقدمة 
الفاعلة  الدولية  القوى  سياسات  أولويات  رأس  عىل 
الغنية  املناطق  الطاقة والتي عززت أمهية  بتأمني  اخلاصة 

بالنفط والغاز الطبيعي ال سيام قارة أفريقيا. 

إذ تستحوذ الواليات املتحدة األمريكية عىل نسبة %23 
الصني  تستحوذ  بينام  النفط.  من  القارة  إنتاج  إمجايل  من 
عىل 14٪ من إمجايل إنتاج القارة، وكل من إيطاليا واهلند 
دول  تستحوذ  كام  للقارة،  اإلمجايل  اإلنتاج  من   ٪8 عىل 
االحتاد األورويب عىل أكثر من 25٪ من إمجايل اإلنتاج5. 

التي  للدرجة  الطاقة  إىل  أفريقيا  قارة  تتعاظم حاجة  بينام 
واسع،  نطاق  عىل  الغاز  استغالل  عليها  يتعني  سوف 
ال  أفريقي  مليون   600 من  يقرب  ما  هناك  أن  سيام  ال 
حيصلون عىل الكهرباء -ما يعادل نسبة 43٪ من إمجايل 
سكان القارة األفريقية- و900 مليون شخص يعتمدون 
عىل مواقد الطهي يف مناطق القارة. لذلك، هناك حاجة 
للغاز يف أفريقيا باعتباره بدياًل مناسبًا وأقل تلوثًا، وذلك 
يف الوقت الذي تتواىل فيه الدعوات للدول الغربية باحلد 
من استخدام الغاز هبدف ختفيف حدة أزمات تغري املناخ. 

املنتجة  األفريقية  الدول  تستفيد  أن  املحتمل  من  لذلك، 
الغربية  الدول  وبحث  العاملية  األزمة  من  والغاز  للنفط 
النفط  عن أسواق جديدة للحصول عىل احتياجاهتا من 
وإن  واملايل.  االقتصادي  الصعيدين  عىل  وذلك  والغاز، 
كان ذلك يتطلب توسيع االستثامر يف قطاع النفط، ودعم 
بعض العوامل املشجعة عىل جذب االستثامرات األجنبية 
يف  الرشيد  واحلكم  واألمني  السيايس  االستقرار  مثل 

أيضًا  الراهنة  األزمة  عززت  وقد  األفريقية6.  القارة 
التطوير  من  سلسلة  إحداث  إىل  األفريقية  الدول  حاجة 
القارة، ال سيام  الطاقة يف  يتعلق بصناعة  فيام  والتحديث 
البحث عن مرشوعات نفطية جديدة وفتح املجال أمام 
والغاز  النفط  قطاع  يف  األجنبية  االستثامرات  من  املزيد 
أساسيًا  موردًا  تصبح  أن  أجل  من  وذلك  الطبيعي، 
أسواق  تعطيل  بعد  خاصة  وغريها،  ألوروبا  للطاقة 
عن  للبحث  األوروبية  القوى  دفع  الذي  العاملية  الطاقة 
مصادر بديلة لتأمني االحتياجات النفطية7، األمر الذي 
يعزز العوائد االقتصادية للحكومات األفريقية، وارتفاع 
عىل  القارة  أنحاء  مجيع  يف  االقتصادي  النمو  معدالت 

املدى الطويل. 

الروسية-األوكرانية يف طياهتا  إمجااًل، ربام حتمل احلرب 
إذا نجحت  األفريقية  للدول  بالنسبة  الفرص  من  حزمة 
يف استغالهلا لصاحلها عىل حساب انتهازية الدول الغربية 
فرصة  فهناك  ماضية.  طويلة  عقود  مدار  عىل  املمتدة 
للقارة األفريقية يف أن تعزز موقعها يف النظام الدويل بام 
يف ذلك املؤسسات الدولية ال سيام جملس األمن الدويل، 
وسط تنبؤات بتحوالت اسرتاتيجية مهمة يف بنية النظام 
الدويل خالل املرحلة املقبلة، عىل أال تكون أفريقيا دائاًم 
ساحة للتنافس الدويل بني القوى الكربى التي تستنزف 

مواردها وثرواهتا خالل السنوات املاضية.

كام يمكن أن ينظر األفارقة إىل األزمة اجليوسياسية الراهنة 
الواردات  عىل  دوهلم  اعتامد  من  للحد  فرصة  أهنا  عىل 
العديد  تنفيذ  القارة، واملسارعة نحو  الغذائية من خارج 
الدولية  اجلهات  مع  بالتعاون  الزراعية  املرشوعات  من 
الصاحلة  الشاسعة  املسافات  من  االستفادة  طريق  عن 
الصاحلة  األرايض  إمجايل  البالغة نحو 60٪ من  للزراعة 
من  الذايت  االكتفاء  حتقيق  أجل  من  العامل  يف  للزراعة 
الغذاء والتصدير للسوق العاملية، بام حيقق األمن الغذائي 

للقارة خالل الفرتة املقبلة.
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خاصًا  اهتاممًا  املختلفة  ودوهلا  األفريقية  القارة  اكتسبت 
احلرب  اندالع  أعقاب  يف  الدولية  القوى  جانب  من 
الدولية  القوى  أن  بدا  حيث  الروسية-األوكرانية، 
النظام  عىل  للسيطرة  رصاعها  من  جزء  نقل  إىل  سعت 
هذه  حماوالت  عن  ففضاًل  األفريقية،  القارة  إىل  الدويل 
القوى تعويض اخلسائر التي منيت هبا من جراء احلرب 
روسيا،  عىل  املفروضة  والعقوبات  الروسية-األوكرانية 
نظرت  فقد  االقتصادية،  باجلوانب  يتعلق  ما  وخاصة 
التقارب مع دول القارة باعتباره إحدى  هذه القوى إىل 

أدوات االنتصار يف هذا الرصاع.

يربز  الروسية-األوكرانية،  احلرب  من  عام  مرور  وبعد 
ال  فهل  القارة:  عىل  الدويل  التنافس  أبعاد  عن  التساؤل 
تزال القارة ُتطرح ضمن أولويات القوى الدولية ىف إطار 
حتقيق أهدافها املرتبطة باهليمنة عىل السياسات واملوارد، 
املرحلة  خالل  القارة  دول  إىل  القوى  هذه  تنظر  وكيف 
هذه  عليها  تعتمد  التى  والقضايا  واألدوات  األخرية، 
القوى لتعزيز التقارب مع دول القارة، ومدى انعكاس 

هذه األدوات عىل مصالح هذه القوى. 

أدوات وقضايا عديدة  
القارة األفريقية  القوى الكربى يف حتركاهتا يف  اعتمدت 
الروسية- احلرب  اندالع  عقب  مصاحلها  لتحقيق 
أبرزها  يتمثل  التي  األدوات  من  العديد  عىل  األوكرانية 

يف:

تسارع  مع  اقتصادية:  ووعود  متزامنة  زيارات   -1
القوى  اجتهت  احلرب،  اندالع  أعقاب  ىف  األحداث 
دول  مع  للتقارب  اجلهود  من  مزيد  بذل  إىل  الدولية 
املتحدة  الواليات  ىف  املسئولون  وبدأ  األفريقية،  القارة 
زيارات  إجراء  يف  وأملانيا  وروسيا  وفرنسا  األمريكية 
للدول األفريقية خالل شهرى يوليو وأغسطس 2022. 
األمريكية-األفريقية،  القمة  بعقد   2022 عام  وانتهى 
ليبدأ وزير اخلارجية الصيني اجلديد تشني جانج ويتبعه 
وزير اخلارجية الرويس سريجي الفروف ووزيرة اخلزانة 

شهر  خالل  أفريقية  جوالت  يلني  جانيت  األمريكية 
ديسمرب 2022.

جانج  تشني  اجلديد  الصيني  اخلارجية  وزير  اتبع  وقد 
رسمية  زيارة  أول  أفريقيا  بجعل  عامًا   33 عمره  تقليدًا 
هى:  أفريقية  دول  خلمس  زيارته  وكانت  اجلديد.  للعام 
فرصة  بمثابة  ومرص،  وأنجوال  وبنني  واجلابون  إثيوبيا 
اإلقراض  فيه  ينخفض  وقت  يف  القارة  عىل  للتعرف 
العظمى.  القوى  بني  املنافسة  وتشتد  ألفريقيا  الصيني 
لتأكيد  لبكني  اجلديد  اخلارجية  السياسة  فريق  ويتدافع 
أن الصني ال تنظر إىل أفريقيا عىل أهنا ساحة للتنافس مع 
القوى الكربى، ولكن باعتبارها »مرسحًا كبريًا للتعاون 
التطورات  بعض  أعقاب  يف  الزيارة  تأتى  كام  الدويل«. 
الوطني  للمؤمتر  الناجح  االختتام  غرار  عىل  احلاسمة 
2022؛  أكتوبر  يف  الصيني  الشيوعي  للحزب  العرشين 
وانتهاء الدورة الثامنة ملنتدى التعاون الصيني-األفريقي 
الذي عقد يف داكار يف نوفمرب 2022، والذي تم خالله 

اعتامد خطة عمل داكار )2024-2022(. 

انترشت  األخرية  الفرتة  خالل  أنه  لالهتامم  املثري  ومن 
الصيني  اإلقراض  خفض  احتامل  حول  تكهنات 
أدت  حيث  القارة،  يف  الكبرية  التحتية  البنية  ملرشوعات 
التداعيات االقتصادية لوباء كورونا واحلرب الروسية-
األوكرانية إىل تقويض قدرة الدول األفريقية عىل خدمة 
السرتداد  بكني  تكافح  الواقع،  ويف  السيادية.  ديوهنا 
أمواهلا مع احلفاظ عىل صورهتا كـ«طرف داعم« للدول 

النامية.

لكن الواقع يبدو خمتلفًا متامًا. إذ شهد شهر يناير 2023 
تدشني بعض القادة األفارقة العديد من مشاريع التعاون 
الرئيس  أمر  نيجرييا،  ففي  الصيني-األفريقى ىف دوهلم. 
حممد بخاري بإنشاء ميناء ليكي اجلديد يف أعامق البحار 
يف الجوس. ويعد امليناء اآلن أكرب ميناء يف غرب أفريقيا. 
اخلط  اخلفيف-  احلديدية  السكك  نظام  تدشني  تم  كام 
من  وبنائه  متويله  تم  والذي  كلم   27 بطول  األزرق- 

الصني هذا الشهر. 
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ويف أوغندا، كّلف الرئيس يوري موسيفيني بإنشاء منصة 
والتي  ألربت  بحرية  عىل   )Kingfisher( النفط  حفر 
من املتوقع أن تساعد أوغندا عىل إنتاج املزيد من النفط 
الديمقراطية، أصبح مركز  الكونغو  اخلام. ويف مجهورية 
اإلنشاء حاليًا  قيد  أفريقيا  لوسط  والفنون  للثقافة  جديد 

يف كينشاسا 1.

عىل اجلانب اآلخر، حرص املسئولون األمريكيون عىل إبراز 
القضايا االقتصادية يف التقارب مع دول القارة األفريقية، 
ىف حني اجته نظرائهم من الروس للتأكيد عىل أمهية التعاون 

العسكري وصفقات األسلحة مع دول القارة. 

فقد تم تقديم جولة جانيت يلني األفريقية التي شملت 
أفريقيا، عىل  السنغال وزامبيا وجنوب  ثالث دول هى: 
القارة،  مع  واستثامرية  جتارية  عالقات  لبناء  حماولة  أهنا 
املستدامة  الطاقة  مبادرات  حول  بمناقشات  مصحوبة 
واألمن الغذائي وختفيف الديون. كام أشارت يلني إىل أن 
أفريقيا »ستشكل مستقبل االقتصاد العاملي«، مما يكشف 
الدافع األمريكي إلعادة االهتامم بتوسيع نطاق العالقات 
مع دول القارة التي يبلغ عدد سكاهنا 1.4 مليار نسمة. 
وقد قالت أيضًا أهنا ناقشت االلتزام بالعقوبات الروسية 

يف كل من الدولتني األوليني. 

املتحدة  الواليات  متثل  حيث  أفريقيا،  جنوب  ويف 
األمريكية ثالث أكرب رشيك جتاري، تعهدت يلني بزيادة 
التجارة واالستثامر، وأشادت بالبالد الستهدافها معاجلة 
أزمة الطاقة احلالية واالعتامد عىل الفحم من خالل رشاكة 

»انتقال عادل للطاقة« مع الواليات املتحدة األمريكية.

قام   فقد  الفروف،  سريجي  الروسية  اخلارجية  وزير  أما 
سابقًا(  )سوازيالند  وإسواتيني  أفريقيا  جنوب  بزيارة 
وزير  هبا  قام  رحلة  آخر  وكانت  وإريرتيا،  وأنجوال 
اخلارجية املخرضم هي زيارة مايل وموريتانيا والسودان 
الرويس  اخلارجية  وزير  عاد  حيث  العراق،  جانب  إىل 
إىل أفريقيا للمرة الثانية ىف العام نفسه يف حماولة لتصوير 
أفريقيا، خاصة يف قطاع األمن  تنمية  روسيا كرشيك يف 

والطاقة. 

مشرتكة  بحرية  مناورة  عن  أفريقيا  جنوب  يف  أعلن  كام 
والصني،  وروسيا  أفريقيا  جنوب  بني  األطراف  متعددة 
ستعقد  والتي  موزي«،  »عملية  اسم  عليها  أطلق  والتي 
يف الفرتة من 17 إىل 27 فرباير 2023 قبالة ميناء ديربان. 
اتفاقية  عن  لواندا  من  الروسية  اخلارجية  وزير  وأعلن 
حمتملة ملساعدة أنجوال يف تطوير برناجمها للطاقة النووية.

املحرر  سبيكتور  بروكس  أكد  متبادلة:  اهتامات   -2
أفريقية  اجلنوب  مافريك«  »دييل  صحيفة  يف  املساعد 
يف  اآلن  املنافسة  أن  املتقاعد  األمريكي  والدبلومايس 
القارة األفريقية بني روسيا والواليات املتحدة األمريكية 
والصني أصبحت أكثر وضوحًا بكثري وأكثر أمهية بكثري 
مما كانت عليه قبل عقد أو نحو ذلك. فبالنسبة لروسيا، 
التحدي  أن  حني  يف  وأمني،  جيوسيايس  التحدي  فإن 

بالنسبة للصني اقتصادي موجه نحو التجارة2.

ويف أكتوبر 2022، اهتمت السفرية األمريكية لدى األمم 
الروسية  فاجنر  جمموعة  جرينفيلد  توماس  ليندا  املتحدة 
واستخدامها  أفريقيا  يف  الطبيعية  املوارد  باستغالل 
احلرب  آلة  لتمويل  املوارد  من  املرشوعة  غري  املكاسب 

الروسية يف أفريقيا والرشق األوسط وأوكرانيا3.

خالل  يلني  جانيت  األمريكية  اخلزانة  وزيرة  عملت  كام 
بكني  من  كل  انتقاد  عىل  القارة  لدول  األخرية  رحلتها 
وموسكو، حيث أثارت ترصحياهتا يف زامبيا حول الصني 
باعتبارها »حاجزًا« أمام إعادة هيكلة ديون الدولة املثقلة 
»احلرب  عىل  باللوم  ألقت  كام  بكني.  غضب  بالديون 
والتسبب  الطاقة  أسعار  رفع  يف  الوحشية«  الروسية 
غري  عبء  وخلق  أفريقيا،  يف  الغذائي  األمن  انعدام  يف 

رضوري عىل اقتصاد القارة.

 2023 يناير   25 يف  زامبيا  يف  الصينية  السفارة  وردت 
بيان  يف  وجاء  األمريكية،  اخلزانة  وزيرة  ترصحيات  عىل 
تقدمها  أن  يمكن  مسامهة  »أكرب  أن  الصينية  السفارة 
الواليات املتحدة األمريكية لقضايا الديون خارج البالد 
والتعامل  نقدية مسئولة،  بموجب سياسات  العمل  هي 
مع مشكلة ديوهنا اخلاصة ووقف عرقلة اجلهود النشطة 
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تشهد  حيث  ديوهنا«،  مشاكل  حلل  السيادة  ذات  للدول 
املرشعني  بني  معركة  األمريكية  املتحدة  الواليات 
حد  رفع  حول  بايدن  جو  الرئيس  وإدارة  اجلمهوريني 
إلبقاء  االقرتاض  من  بمزيد  للسامح  األمريكى  الدين 
احلكومة عاملة، يف حني أن الصني أحرزت بعض التقدم 
كرئيس مشارك للجنة الدائنني ىف زامبيا والتي تسعى إىل 

التوصل اىل حل مستدام. 

واشنطن  تأدية  إىل  تتطلع  »الصني  أن  البيان  وأضاف 
دورًا بّناء يف هذه العملية، وأنه حتى لو متكنت الواليات 
املتحدة األمريكية ذات يوم من حل مشكلة ديوهنا، فإهنا 
دول  ضد  هلا  أساس  ال  اهتامات  لتوجيه  مؤهلة  ليست 

أخرى بدافع املصالح األنانية«.

كانت  املشرتكة:  العسكرية  والتدريبات  التعاون   -3
سعت  التى  الدولية  القوى  أوىل  ضمن  من  روسيا 
القارة  دول  مع  العسكرى  تعاوهنا  استمرار  تأكيد  نحو 
معها  املتحالفة  السياسية  لألنظمة  ودعمها  األفريقية 
وحقوق  الديمقراطية  معايري  االعتبار  يف  األخذ  دون 
جتاوز  إىل  التوجه  هذا  عرب  سعت  حيث  اإلنسان، 
أعقاب  يف  عليها  الغربية  الدول  فرضته  الذي  احلصار 

غزوها ألوكرانيا.

وتوفر روسيا ما يقرب من نصف املعدات العسكرية يف 
أفريقيا، حيث تعتمد روسيا عىل تارخيها يف تسليح الدول 
اخلمسينيات  يف  التحررية  نضاالهتا  خالل  األفريقية 
فاجنر  جمموعة  تقوم  كام  املايض،  القرن  من  والستينيات 
األفريقية،  الدول  من  عدد  يف  وأمنية  عسكرية  بأدوار 
املتحدة  الواليات  انسحبت  عندما  املثال،  سبيل  عىل 
األمريكية- بدعوى ارتكاب انتهاكات حلقوق اإلنسان- 
من صفقة عام 2014 لتزويد نيجرييا بطائرات هليكوبرت 

هجومية، جلأت األخرية إىل روسيا.

ض  ُيعرِّ الرويس  التسلح  عىل  أفريقية  دول  اعتامد  أن  إال 
الروسية- احلرب  أعقاب  ىف  للخطر  الدفاعية  أنظمتها 
املعدات  وصيانة  إصالح  يصعب  حيث  األوكرانية، 
اخلرباء  مع  والتعاون  الغيار  قطع  توفري  أو  العسكرية 

الروس، خاصة أن ذلك كفيل بزيادة احتامالت التعرض 
لعقوبات غربية. 

الدول  مع  املشرتكة  التدريبات  عىل  روسيا  اعتمدت  كام 
األفريقية )اجلزائر وجنوب أفريقيا( كنوع من استعراض 
التوجه  وهذا  القارة،  يف  احللفاء  دعم  وكسب  القوة 
ألنظمتها  روسيا  تطوير  بصعوبات  املرتبطة  خماطره  له 
العسكرية يف ظل احلرب وكذلك اعتامدها عىل استخدام 
دول  إىل  النفوذ  وتعزيز  أهدافها  لتنفيذ  فاجنر  مرتزقة 

القارة األفريقية.

عسكرية  تدريبات  يف  روسيا  اجلزائر  شاركت  فقد 
مشرتكة ثالث مرات يف أعقاب اندالع احلرب الروسية-
يف  الروسية  احلربية  السفن  رست  حيث  األوكرانية، 
أكتوبر  يف  مشرتكة  بحرية  مناورة  إلجراء  اجلزائرية  املياه 
تدريبات  يف  اجلزائرية  القوات  شاركت  بينام   ،2022
سبتمرب  يف  الضخمة  الروسية  العسكرية  »فوستوك« 
2022 باعتبارها الدولة الوحيدة من أفريقيا. كام شهدت 
األراىض اجلزائرية ىف نوفمرب 2022 مناورات عسكرية 
غرب  شامل  صحراوية  منطقة  يف  البلدين  بني  مشرتكة 
اجلزائر. وبمشاركة حوايل 80 جنديًا من القوات اخلاصة 
الروسية، قامت القوات بمحاكاة الكشف عن اجلامعات 
اإلرهابية والقضاء عليها خالل التدريبات، حيث كانت 
هذه هى املرة األوىل التي يتدرب فيها جنود من البلدين 
معًا عىل األرايض اجلزائرية4. كام أعلنت جنوب أفريقيا 
عن إجراء تدريبات عسكرية مشرتكة مع روسيا والصني 
خالل الشهر اجلارى، بالتزامن مع ذكرى اندالع احلرب، 
األمر الذي أثار قلقًا واضحًا من جانب الواليات املتحدة 

األمريكية.

العرشين:  وجمموعة  األمن  جملس  يف  أفريقيا  متثيل   -4
عرب  رئييس  هدف  حتقيق  إىل  األفريقية  الدول  تسعى 
تعزيز التقارب مع القوى الدولية، يتمثل يف الوصول إىل 
العالقات  يعرب عن وزهنا يف  دائم يف جملس األمن  متثيل 
الدولية ويرعى مصاحلها )54 دولة متثل ربع عدد سكان 
العامل(. ويف أعقاب اندالع احلرب الروسية-األوكرانية، 
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احلق  بدعم  القارة  لدول  الغربية  الوعود  تصاعدت 
األفريقى يف التمثيل الدائم يف جملس األمن الدويل، حيث 
األفكار  ملواجهة  حماولة  إطار  يف  الغربية  الوعود  جاءت 
العاملي غري  النظام  أن  تقوم عىل  التي  والصينية  الروسية 
الدولتني  تتبناه  الذي  اخلطاب  ملواجهة  وكذلك  عادل، 
الدولتان  تتهم  العامل، حيث  التصويت جلنوب  ملنح حق 
مما  ذلك،  بعرقلة  األمريكية  املتحدة  والواليات  أوروبا 
املجال  وفتح  العاملي  النظام  رشعية  تقليص  إىل  أدى 

أمامهام للرتويج لبديل متثل يف جتمع »بريكس«.

يف  عقدت  التى  األمريكية-األفريقية  القمة  وخالل 
ديسمرب 2022، أعلن الرئيس األمريكي جو بايدن دعم 
وكذلك  األمن  جملس  يف  ألفريقيا  دائم  لتمثيل  واشنطن 

انضامم دول القارة األفريقية إىل جمموعة العرشين5. 

ومن املرجح أن يصبح دعم التمثيل األفريقي الدائم يف 
جملس األمن الدويل بمثابة االختبار احلقيقي للرشاكات 
الروسية- القمة  عىل  بظالله  يلقي  ما  وهو  القارة،  يف 

األفريقية  املزمع عقدها يف يوليو 2023. 

حتديات الرشاكة مع الدول األفريقية 
عىل الرغم من اجلهود التى تبذهلا القوى الدولية املختلفة 
لدمج الدول األفريقية ضمن حتالفاهتا يف إطار تداعيات 
القوى  هذه  مقدمة  ويف  الروسية-األوكرانية،  احلرب 
إال  والصني،  وروسيا  األمريكية  املتحدة  الواليات 
وخلفيات  األفريقية  املصالح  تتجاهل  القوى  هذه  أن 
التقارب والتعاون السابقة بني الطرفني، وهو ما يفرض 
حتديات كبرية أمام الرشاكة وحتقيق املصالح اخلارجية يف 

القارة األفريقية.

مناخ  عن  كثريًا  األفريقية  الدول  تبتعد  مل  ناحية،  فمن 
الذي  العظميني  القوتني  بني  والرصاع  الباردة  احلرب 
واسعة  أجزاء  يف  الفوىض  ونرش  دول  تدمري  إىل  أفىض 
األفريقية  الدول  من  كثري  ترغب  ال  ولذلك  القارة.  من 
احلرب  إليها  تدفع  التى  املساومات  يف  االنخراط  يف 
حماوالهتم  األفارقة  القادة  ويربر  الروسية-األوكرانية، 

الذي  الدمار  إىل  باإلشارة  احلرب  إزاء  احلياد  التزام 
أحدثته احلرب الباردة عىل قارهتم. لكن التقدم لعضوية 
جمموعة العرشين والتمثيل الدائم ملجلس األمن يشري إىل 
أن التنافس الدويل املحموم بني القوى العظمى اليوم ال 

يفرض بدوره تداعيات سلبية فقط بالنسبة ألفريقيا.

ومن ناحية أخرى، يبدو أن الواليات املتحدة األمريكية 
القارة  دول  مع  التقارب  عرب  روسيا  عزل  يف  تنجح  مل 
الرويس  اخلارجية  وزير  زيارة  عكست  وقد  األفريقية، 
سريجي الفروف األخرية يف ديسمرب 2022 ألربع دول 
بايدن  الرئيس جو  القارة تلك احلقيقة، فبقدر ما يود  يف 
عزل  يف  الغريب  التحالف  إىل  األفريقية  الدول  تنضم  أن 
لتعزيز  عروضًا  تقدم  روسيا  فإن  احلرب،  بسبب  روسيا 
وبداًل  القارة.  يف  الرئيسية  الدول  بعض  مع  العالقات 
تريد  كام  عامليًا«  منبوذة  كـ«قوة  روسيا  يعاملوا  أن  من 
جنوب  يف  القادة  أبدى  األمريكية،  املتحدة  الواليات 
خاصًا  ترحيبًا  وإسواتيني  وأنجوال  وإريرتيا  أفريقيا 

بسريجي الفروف وزير اخلارجية الرويس.

والدعم  الروسى  النفوذ  خيلو  ال  ثالثة،  ناحية  ومن 
داخلية،  انتقادات  من  دوليًا  الرويس  للموقف  األفريقى 
معارضة  أفريقيا  جنوب  يف  شعبية  اجتاهات  برزت  فقد 
ثمة  فإن  املثال  سبيل  وعىل  القارة،  يف  الرويس  للنفوذ 
اجتاهًا يرى أن تقارب جنوب أفريقيا حتت حكم حزب 
املؤمتر الوطني مع روسيا سوف يثري خالفات مع الدول 
مع  أفريقيا  جنوب  فيه  تتعاون  الذى  الوقت  ىف  الغربية 
ولدهيا  الكهرباء  انقطاع  مشكلة  ملواجهة  الغربية  الدول 
ىف  روسيا  مع  الرشاكة  فإن  ثم  ومن  حادة،  طاقة  أزمة 

أعقاب احلرب سوف تفرض تكلفة دبلوماسية عالية. 

أساقفة  رئيس  مؤسسة  انتقدت   ،2023 يناير  ويف 
الراحل واحلائز عىل جائزة نوبل للسالم  أفريقيا  جنوب 
بني  إجرائها  املزمع  البحرية  التدريبات  توتو  ديزموند 
روسيا وجنوب أفريقيا والصني، ووصفتها بأهنا »مشينة« 
و«ترقى إىل مستوى إعالن أن جنوب أفريقيا ستنضم إىل 

احلرب ضد أوكرانيا«.
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املعارضة  حزب  وهو  الديمقراطي-  التحالف  وكان 
ملوقف  معارضته  يف  أيضًا  رصحيًا  البالد-  يف  الرئييس 
إىل  الوقوف  إىل  أفريقيا  جنوب  ودعا  املحايد،  احلكومة 
جانب كييف. وقال جون ستينهاوزن زعيم احلزب أمام 
يف  بالفعل  متورطون  »نحن   :2022 مارس  يف  الربملان 
أهنا  عىل  حكومتنا  إىل  ُينظر  أن  يمكن  وال  احلرب.  هذه 
تدعم العدوان الرويس«. وأضاف: »دعونا نضع الدولة 
قبل السياسات احلزبية ونفكر يف ما ستعنيه لنا هذه احلرب 
ستينهاوزن  وزار  اقتصادنا«.  عىل  تأثريها  سيكون  وما 

أوكرانيا يف مايو 2022 يف مهمة لتقيص احلقائق.

احلرب  مرور عام عىل  بعد  إنه  القول  يمكن  األخري،  يف 
حتاول  الدولية  القوى  تزال  ال  الروسية-األوكرانية 
التقارب مع دول القارة وتعويض خسائرها من احلرب 
الطاقة  جمال  يف  بالتعاون  خاصة  اتفاقيات  توقيع  عرب 

ملعسكر  الدول  من  مزيد  استقطاب  وحماولة  والسالح، 
تستنزف  احلرب  خسائر  تزال  ال  حيث  اآلخر،  دون 
باتت  الذي  الوقت  يف  الدولية  القوى  موارد  من  الكثري 
االقتصاد  مستقبل  متثل  أفريقيا  أن  الدول  هذه  تدرك 
دوهلا  حتالفات  عرب  املستقبل  هذا  ستشكل  وأهنا  العاملى 

عىل املستوى الدويل.

الروسية-األوكرانية  احلرب  توفر  اآلخر،  اجلانب  عىل 
القارة  دور  إلبراز  األفريقية  القارة  لدول  حقيقية  فرصًا 
مصاحلها  وحتقيق  مكانتها  تعزيز  وكذلك  األفريقية 
األمن  جملس  ىف  مقعدين  أو  مقعد  عىل  احلصول  وأمهها 
مثل  الكبرية  الدولية  املنظامت  من  عدد  إىل  واالنضامم 
أفريقيا جزءًا مهاًم يف  جمموعة العرشين، حيث أصبحت 
إدارة النظام الدوىل، وهى رشيك رئيسى للقوى الدولية 

املختلفة يف قضايا متعددة.  
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التي  السلبية  االنتشارية  التأثريات  من  الرغم  عىل 
دول  عىل  الروسية-األوكرانية  احلرب  عن  متخضت 
أسعار  بارتفاع  يتعلق  فيام  وخاصة  األوسط،  الرشق 
النمو،  نسب  وتراجع  التضخم  معدالت  وتزايد  الغذاء 
إال أهنا – عىل اجلانب اآلخر- أتاحت فرصًا لبعض دوهلا 
لتعزيز نفوذها، وهو ما عكسته مخسة اجتاهات رئيسية عىل 
مدار عام من اندالع تلك احلرب، وهي تنويع الرشاكات 
االسرتاتيجية مع القوى الدولية، والقيام بدور الوساطة 
وأوكرانيا،  بني روسيا  احلرب  منسوب  لتهدئة  السياسية 
وتبني املبادرات اإلنسانية لكل من السعودية واإلمارات 
الطاقة  تصدير  عىل  الطلب  وتزايد  احلرب،  أرسى  جتاه 
من اجلزائر ودول اخلليج للدول األوروبية، واالنخراط 
امليداين »اإليراين« يف املواجهات العسكرية عرب الطائرات 
ومتديد  تطبيق  دعم  عىل  »الرتكي«  واإلرشاف  املسرية، 

اتفاق نقل احلبوب بني روسيا وأوكرانيا.

اجتاهات ستة
بعد مرور عام عىل اندالع احلرب الروسية-األوكرانية، 
التي  الفرص  تعزز  اجتاهات  ستة  استخالص  يمكن 
عىل  معها،  تفاعلها  سياق  يف  اإلقليم  دول  بعض  جنتها 

النحو التايل:

الدولية:  القوى  مع  االسرتاتيجية  الرشاكات  تنويع   -1
اإلقليمية  القوى  لدور بعض  الرئيسية  املالمح  أحد  يعد 
احلرب  بعد  ما  مرحلة  يف  اخلليج،  ودول  مرص  وخاصة 
الرشاكات  تنويع  عىل  العمل  الروسية-األوكرانية، 
لتشمل  الدولية  القوى  من  العديد  مع  االسرتاتيجية 
والدول  والصني  وروسيا  األمريكية  املتحدة  الواليات 
األوروبية، حيث ترفض دول اإلقليم االمتثال للضغوط 
األمريكية بعدما أثبتت تفاعالت إقليمية ودولية، لبعض 
حليفًا  ليست  األمريكية  املتحدة  الواليات  أن  القوى، 
يمكن االعتامد عليه، فضاًل عن معارضة الدول املحورية 
والعراق،  واإلمارات  والسعودية  مرص  مثل  باإلقليم، 
تصفية  أو  بالوكالة  للحرب  كساحة  املنطقة  إدخال 
إدراك  جانب  إىل  وموسكو،  واشنطن  بني  للحسابات 

الدويل،  االستقطاب  متاهة  يف  الدخول  جتنب  رضورة 
والتي جترب الدول عىل االختيار ما بني »مع أو ضد« فيام 
بوش«  »مبدأ  شاكلة  عىل  وهو  بايدن«  »مبدأ  عليه  يطلق 
الذي كان يميز بني الدول يف شنه احلرب عىل اإلرهاب 

بعد هجامت 11 سبتمرب.
الدول  اختذهتا  التي  االستقاللية  املواقف  أحد  أن  غري 
هو  األول  املقام  يف  الوطنية  مصاحلها  يراعي  بام  العربية 
هبا  قامت  التي  والتحركات  اتبعتها  التي  التوجهات 
الروسية- احلرب  مرحلة  إزاء  اختذهتا  التي  والقرارات 
اإلقليمية  الساحتني  ألن  ونظرًا  بعدها.  وما  األوكرانية 
تأثريات  هلا  كان  متالحقة،  تطورات  شهدتا  والدولية 
ذلك  فإن  العربية،  الدول  عىل  مبارشة  وغري  مبارشة 
باجلزائر  العربية  القمة  يف  اخلتامي  البيان  تأكيد  استدعى 
يف 1 نوفمرب 2022 »وجود اختالالت هيكلية يف آليات 
مجيع  بني  املساواة  لضامن  ومعاجلتها  العاملية  احلوكمة 
التأكيد  مع  النامية،  الدول  لتهميش  حد  ووضع  الدول 
معامل  صياغة  يف  العربية  الدول  مشاركة  رضورة  عىل 
واحلرب  كورونا  بعد  ما  لعامل  اجلديدة  الدولية  املنظمة 
أن  أدركت  العربية  الدول  من  فهناك عدد  أوكرانيا«.  يف 
مرحلة »ما قبل« 24 فرباير ختتلف عن مرحلة »ما بعد« 
ذلك التاريخ، مما يستلزم رؤية استقاللية هلا تربز تأثريها 

عىل الساحة الدولية.
2-القيام بدور الوساطة لتهدئة منسوب احلرب بني روسيا 
وأوكرانيا: حاولت بعض الدول يف الرشق األوسط دعم 
اجلهود الدولية الرامية حلل األزمة التي حتولت إىل حرب 
خمتلفة،  فرتات  يف  برز  ما  وهو  وأوكرانيا،  روسيا  بني 
هناية  ففي  األطراف.  خمتلف  بني  الوساطة  جهود  وبذل 
يناير 2023 وبعد زيارة وزير اخلارجية األمريكي أنتوين 
بلينكن للقاهرة ولقاءه الرئيس عبدالفتاح السييس ووزير 
موسكو  بزيارة  األخري  قام  شكري،  سامح  اخلارجية 
الرويس  اخلارجية  وزير  مع  مباحثات  جلسة  وعقد 
سريجي الفروف وعدد من املسئولني الروس، عىل نحو 
بعث برسائل مفادها قيام مرص بنقل رسالة من اجلانب 
ظل  يف  يأيت  الذي  األمر  الرويس،  للجانب  األمريكي 
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إجياد  وحماولة  التهدئة  جهود  تعزيز  عىل  القاهرة  حرص 
حلول إليقاف آلة احلرب وحتقيق التسوية.  

حمايدًا  هنجًا  واإلمارات  السعودية  من  كل  تبنت  كام 
عىل  ُيفرس  موقف  أي  اختاذ  وعدم  الرصاع  أطراف  جتاه 
أهنام تساندا طرفًا ضد طرف، وهو ما سهل من دورمها 
عن  مرة  من  أكثر  وأبوظبي  الرياض  وأعلنت  كوسيط. 
دعمهام لكافة احللول السياسية واجلهود الدولية الرامية 
إلهناء احلرب، كام أبدت استعدادمها للقيام بدور الوساطة 
من أجل تبادل األرسى )منهم جنود من البحرية واملشاة 
وحرس احلدود ومقاتلون حمليون( وتذليل عقبات اتفاق 

احلبوب والوصول إىل تسويات إلهناء احلرب. 

عملية  واإلمارات  السعودية  قادت  السياق،  هذا  ويف 
تبادل األرسى بني روسيا وأوكرانيا يف سبتمرب 2022، 
وكانوا من مواطني املغرب والواليات املتحدة األمريكية 
وبريطانيا والسويد وكرواتيا. والقت تلك اخلطوة إشادة 
تم  الذين  املواطنني  دول  جانب  من  سواء  واسعة  دولية 
لعدة  باإلضافة  أخرى.  دول  من  أو  رساحهم  إطالق 
وبريطانيا  األمريكية  املتحدة  الواليات  بينها  من  دول، 

وروسيا والسويد وكرواتيا. 

بشأن  الوساطة  تلك  تكرار  تلك اخلطوة عىل  وساعدت 
املتحدة  والواليات  السجناء بني روسيا  وتبادل  اإلفراج 
وزارة  أعلنت   ،2022 ديسمرب   8 ففي  األمريكية. 
عن  السعودية  اخلارجية  ووزارة  اإلماراتية  اخلارجية 
رئيس  زايد  بن  حممد  الشيخ  قادها  التي  الوساطة  نجاح 
العهد  ويل  سلامن  بن  حممد  واألمري  اإلمارات  دولة 
األمريكية  )املواطنة  املسجونني  عن  لإلفراج  السعودي، 
وأكد  بوت(،  فيكتور  الرويس  واملواطن  غراينر،  بريتني 
البيان الذي صدر آنذاك أن »نجاح جهود الوساطة يأيت 
انعكاسًا لعالقات الصداقة املشرتكة والوطيدة التي جتمع 
بلدهيام، بالواليات املتحدة األمريكية، وروسيا االحتادية، 
وللدور املهم الذي تلعبه قيادتا البلدين الشقيقني يف تعزيز 
احلوار بني مجيع األطراف«. كام نجحت اإلمارات، يف 4 
أخرى  أرسى  صفقة  إلبرام  التوسط  يف   ،2023 فرباير 

أسري   200 نحو  رساح  بمقتضاها  أطلق  الطرفني  بني 
وأعيدت جثتا بريطانيني من موظفي اإلغاثة إىل أوكرانيا. 

مرص  من  كل  أدوار  عززت  التحركات  تلك  ولعل 
بشأن  توافقها  ظل  يف  سيام  ال  واإلمارات،  والسعودية 
الروسية- احلرب  إلهناء  وحيد  كسبيل  الدبلوماسية 
ودعواهتا  األزمة  بداية  منذ  اتضح  ما  وهو  األوكرانية، 
املبادرات  مجيع  ودعم  احلوار  وبدء  التصعيد  وقف  إىل 
العميقة  الدبلوماسية يف هذا الصدد. فضاًل عن خماوفها 
داخل  املدنيني  عىل  احلايل  الوضع  تداعيات  بشأن 
واالستقرار  واألمن  السلم  وعىل  وخارجها،  أوكرانيا 
إليه  تشري  ما  وهو  والعاملي،  اإلقليمي  الصعيدين  عىل 
الثالث.  العربية  الدول  يف  اخلارجية  وزارات  بيانات 
فضال عن ذلك، هناك ترصحيات يف سياقات وتوقيتات 
زمنية خمتلفة للرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان تؤكد 
دائم  سالم  إرساء  أجل  من  الوسيط  دور  لتبني  مساعيه 

بني روسيا وأوكرانيا.

املدنيني  للمترضرين  اإلنسانية  املساعدات  تقديم   -3
عىل  األوسط  الرشق  دول  بعض  عملت  احلرب:  من 
احلرب،  النامجة عن  اإلنسانية  اآلثار  اإلسهام يف ختفيف 
يف  رئيسيتني  دولتني  قبل  من  التحركات  تلك  وبرزت 
أكتوبر   15 ففي  واإلمارات.  السعودية  ومها  اإلقليم، 
مساعدات  تقديمها  عن  السعودية  أعلنت   ،2022
إنسانية ألوكرانيا بقيمة 400 مليون دوالر، بام يسهم يف 

التخفيف من معاناة املواطنني األوكرانيني. 

تقديم  عن   2022 مارس   2 يف  اإلمارات  أعلنت  كام 
مساعدات إغاثية للمدنيني املترضرين من أوكرانيا بقيمة 
وخطة  املتحدة  األمم  لنداء  كاستجابة  5 ماليني دوالر، 
للبيان  أوكرانيا. ووفقًا  اإلقليمية لالجئني يف  االستجابة 
الصادر عن وزارة اخلارجية والتعاون الدويل اإلماراتية، 
فقد أكدت اإلمارات أمهية الرتكيز عىل الوضع اإلنساين 
إتاحة  وكذلك  محايتهم،  وضامن  للمدنيني  املتدهور 
دخول الوكاالت اإلنسانية، وإنشاء ممرات آمنة، والسامح 
ألي شخص يرغب باملغادرة بأن يفعل ذلك دون متييز أو 
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عوائق، كام ورد يف بيان دولة اإلمارات، وما متت مناقشته 
خالل اجتامع جملس األمن الذي انعقد بتاريخ 28 فرباير 

املايض بشأن الوضع اإلنساين يف أوكرانيا. 

طائرة  اإلمارات  أرسلت   ،2022 مارس   7 ويف 
مساعدات حتمل 30 طنًا من املواد واإلمدادات اإلغاثية 
إمجايل  ضمن  وهي  املدنيني،  املترضرين  إلغاثة  والطبية 
عام  بنهاية  طن   360 بلغت  التي  املساعدات  أطنان 
زايد يف  بن  الشيخ حممد  اإلمارات  رئيس  وأمر   .2022
ملساعدة  دوالر  مليون   100 بتقديم   2022 أكتوبر   18
األوكرانية.  األزمة  من  املترضرين  املدنيني  األوكرانيني 
إسعاف  وسيارات  إغاثية  مساعدات  توجيه  عن  فضاًل 
كيلو   3.5 بني  )ترتاوح  منزلية  كهربائية  ومولدات 
بولندا  يف  األوكرانيني  لالجئني  واط(  كيلو   8 إىل  واط 

ومولدوفا.

وزيرة  اهلاشمي  ريام  ترصحيات  تشري  السياق،  هذا  ويف   
املساعدات  هذه  أن  إىل  الدويل  التعاون  لشئون  دولة 
بأمهية  اإلمارات  دولة  إيامن  من  انطالقًا  »تأيت  ألوكرانيا 
التضامن اإلنساين خاصة يف حاالت النزاعات، وتندرج 
ضمن جهود الدولة املستمرة يف التخفيف من التداعيات 

اإلنسانية لألزمة األوكرانية«.  

األوروبية:  للدول  الطاقة  تصدير  عىل  الطلب  تزايد   -4
كانت دول اخلليج أحد األطراف املستفيدة من تداعيات 
ارتفاع أسعار  بعد  الروسية-األوكرانية، ال سيام  احلرب 
النفط، وعدم االمتثال للضغوط األمريكية الرامية لزيادة 
النفط بام يؤدي إىل خفض األسعار ضمن  براميل  إنتاج 
ألسعار  حد  وضع  رفضها  مع  بلس«  »أوبك  قرارات 
النفط والغاز عىل املنتجني ومن بينهم روسيا. وبداًل من 
هذا، سعت الدول األوروبية لعقد رشاكات واتفاقيات 
لألمن  جدة  »قمة  يف  ذلك  واتضح  اخلليج  دول  مع 
بايدن  جو  األمريكي  الرئيس  عقدها  التي  والتنمية« 
يوليو  منتصف  يف  الرياض  يف  وخليجية  عربية  دول  مع 

2022 وبحثت مسألة إنتاج النفط. 

كام تزايد الطلب األورويب عىل استرياد الغاز من اجلزائر 

كأحد البدائل املطروحة للغاز الرويس بعد احلرب، كوهنا 
-أي اجلزائر- تشغل املركز الثالث يف إمداد أوروبا بالغاز 
املختلفة  الزيارات  يفرس  ما  وهو  والنرويج،  روسيا  بعد 
التي قام هبا مسئولون فرنسيون وإيطاليون وغريهم من 
املاضية،  األشهر  خالل  اجلزائر  إىل  األوروبيني  نظرائهم 
دور  عن  بحثها  سياق  يف  اجلزائر  استغلته  نحو  عىل 
إقليمي يف جنوب أوروبا، بحيث غريت اجلزائر اجتاهها 
االسرتاتيجي لتكون إيطاليا اعتبارًا من 26 مايو 2022، 
كانت رشيكة  أن  بعد  أوروبا،  للغاز يف  زع احلرصي  امُلوِّ
يف هذا األمر مع أسبانيا، غري أن تبني مدريد، يف أواخر 
منذ  املقرتحة  الذايت«  »احلكم  مبادرة   ،2022 مارس 
ملشكلة  تسوية  إلجياد  املغرب  جانب  من   ،2007 عام 
دبلوماسية  أزمة  حدوث  يف  أسهم  الغربية،  الصحراء 

حادة بني اجلزائر وأسبانيا.

عالوة عىل حماولة اجلزائر تصدر املشهد كفاعل إقليمي، 
أفريقيا  شامل  يف  اجلغرايف،  جوارها  لدول  بالنسبة 
تواجهها  هتديدات  ظل  يف  سيام  ال  األفريقي،  والساحل 
املرحلة  ليبيا، وطول وتعقد  الدولة يف  اهنيار  عىل شاكلة 
»املتاهة«،  حد  إىل  وصلت  لدرجة  تونس  يف  االنتقالية 
فضاًل عن املشكالت املثارة مع املغرب، وخاصة موقفها 
اجلزائر  تعمل  نفسه،  الوقت  ويف  الصحراء.  قضية  من 
عىل االحتفاظ بعالقات وثيقة بروسيا باعتبارها املصدر 
الرئييس للتسليح العسكري للجزائر دون أن يكون ذلك 
سببًا لتوتر حاد يف عالقتها بالواليات املتحدة األمريكية، 
عىل نحو جيعل القيادة السياسية باجلزائر مدركة ملعضلة 

»التوازن احلرج«. 

5- االنخراط امليداين »اإليراين« يف املواجهات العسكرية 
أن  إىل  األدبيات  يف  اجتاه  يشري  املسرية:  الطائرات  عرب 
العسكرية  تأثرياهتا  انتقلت  الروسية-األوكرانية  احلرب 
عىل  الرويس  لالعتامد  نظرًا  األوسط،  الرشق  منطقة  إىل 
الباليستية  والصواريخ  »اإليرانية«  املسرية  الطائرات 
األوكرانية،  املدن  عىل  اهلجامت  يف  مكثف  بشكل 
واستهداف مواقع اسرتاتيجية أو منشآت بنية حتتية قوية 
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مثل املطارات وحمطات الكهرباء وشبكات االتصاالت، 
فضاًل عن حضور ملستشاري احلرس الثوري عىل الرغم 

من النفي اإليراين الرسمي لدعم أي من طريف احلرب.

 وهنا، يمكن القول إن إحدى الدالالت الرئيسية للدعم 
حرص  هى  أوكرانيا  ضد  حرهبا  يف  لروسيا  اإليراين 
املتحدة  الواليات  ملناكفة  إشارة  إرسال  عىل  طهران 
األوسط  الرشق  من  اإليراين  اخلطر  ومتدد  األمريكية، 
عن  األورويب  االحتاد  تراجع  يفرس  ما  وهو  أوروبا،  إىل 
إعالنه  بعد  إرهابية«  »منظمة  الثوري  احلرس  تصنيف 
عن السري يف هذا االجتاه يف سياق تعديل التقرير السنوي 
حول تنفيذ السياسة اخلارجية واألمنية لالحتاد األورويب.

النائب إسامعيل كوثري عضو يف  السياق، قال  ويف هذا 
عضو  أنه  )كام  اإليراين  الربملان  يف  القومي  األمن  جلنة 
»يمكن   :2023 يناير   18 يف  الثوري(  احلرس  يف  بارز 
عن  تسفر  أن  احلرس  ضد  األورويب  االحتاد  ملؤامرة 
فنحن  املؤامرة.  هذه  نفذوا  »إذا  وأضاف:  عواقب«، 
يقيد  لن  اإلجراء  هذا  ألن  فعله،  جيب  ما  أيضًا  نعلم 
أخرى«،  أوضاعًا  سنشهد  بل  فحسب،  الثوري  احلرس 
وتابع: »إذا كانوا يريدون العودة إىل خطة العمل الشاملة 
مثل  أن  يعرفون  فإهنم  إيران،  مع  والتفاوض  املشرتكة 
حوار  أي  أمام  الباب  تغلق  أن  يمكن  اإلجراءات  هذه 

ومفاوضات«. 

ومن ثم، فإن اشرتاك إيران يف تلك احلرب حيقق هلا عدة 
الرشاكة  وتعزيز  الغربية  اهليمنة  إضعاف  أبرزها  أهداف 
بعض  يف  معها  التباين  ورغم  روسيا،  مع  االسرتاتيجية 
حرهبا  يف  روسيا  فشل  أو  تعثر  لكن  اإلقليمية  امللفات 
يضعف من نفوذ إيران، يف املفاوضات النووية مع الدول 
فاعاًل  إيران  فستصبح  روسيا  دعم  حال  يف  أما  الغربية، 
رئيسيًا يف مسار احلرب األوكرانية. إذ ترى إيران أن إطالة 
أمد احلرب يف أوكرانيا قد يؤدي إىل رصف أنظار الدول 
العربية عن أجندهتا التوسعية يف اإلقليم، يف حني أن هناك 
اجتاهًا مقاباًل يرى أن هذا التصور قد يقود إىل سياسة أكثر 
تشددًا من جانب الواليات املتحدة األمريكية وحلفائها 

للحلفاء  خمتلفة  برسائل  يبعث  أنه  سيام  ال  إيران،  إزاء 
واخلصوم يف آن واحد.

بعبارة أخرى، حتاول إيران عرب مشاركتها يف هذه احلرب 
حرب  يف  عليها  حصلت  التي  املكاسب  إنتاج  تعيد  أن 
تطرح  إذ   ،)2003( العراق  وغزو   )2001( أفغانستان 
نفسها كرشيك موثوق به من خالهلا دعمها لروسيا من 
إىل  الغاز  إمدادات  نفسها كمصدر لضخ  وطرح  ناحية، 
النووية  الدول األوروبية كمدخل الستئناف املحادثات 
موقعها  وتعزيز  ثانية،  ناحية  من  جديدة  أسس  عىل 
الرشق  منطقة  يف  االسرتاتيجية  التوازنات  خريطة  يف 
األوسط التي بدأت متيل لصالح أدوار إقليمية مناوئة هلا 

من ناحية ثالثة. 

6- اإلرشاف عىل دعم تطبيق ومتديد اتفاق نقل احلبوب 
بني روسيا وأوكرانيا: عكست تلك احلرب خطورة توافر 
الدويل،  املستوى  عىل  الغذائي  األمن  من  حمددة  كميات 
مما يستلزم دعم االتفاقيات التي من شأهنا تسيري تصدير 
الغذاء. ويف هذا السياق، توسطت قوى إقليمية، ال سيام 
تركيا، باالشرتاك مع األمم املتحدة يف 21 يوليو 2022 
كييف،  مع  موسكو  أبرمته  الذي  احلبوب  اتفاق  إلمتام 
حيث أهنام يعدان أكرب مصدرين للحبوب وحتصل الدول 
العربية منهام عىل جزء كبري من احتياجاهتا بحيث يتم فتح 
العالقة  احلبوب  من  األطنان  لتصدير  األوكرانية  املوانئ 
عىل البحر األسود، وهو اتفاق إنساين وفق صيغة »رابح 
رابح« عىل حد تعبري األمني العام لألمم املتحدة انطونيو 

غوترييش. 

عن  شويغو  سريجي  الرويس  الدفاع  وزير  وقع  وقد 
التحتية  البنية  وزير  وقع  حني  يف  الرويس،  اجلانب 
األوكراين.  اجلانب  عن  كوبراكوف  أولكسندر 
إنشاء  وتم  شهرين،  مدة  بشأنه  املفاوضات  واستغرقت 
أتراك  به  يعمل  اسطنبول،  يف  واملراقبة  للتنسيق  مركز 
املتحدة.  األمم  من  ومسئولون  وأوكرانيون  وروس 
ونصت بنود االتفاق عىل عدم استهداف روسيا املوانئ 
بتوجيه  األوكرانية  السفن  وقيام  الشاحنات،  مرور  أثناء 
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من  بدعم  تركيا  وقيام  امللغمة،  املياه  عرب  الشحن  سفن 
األمم املتحدة، بتفتيش السفن لتهدئة خماوف روسيا من 
هتريب األسلحة. واستمر االتفاق ساريًا ملدة 120 يومًا، 

وتم دعم متديده يف نوفمرب 2022 بعد انتهائه.

العامل  يف  تركيا  مكانة  من  عزز  االتفاق  ذلك  ولعل 
هذا  ويف  ومتديده.  إلنفاذه  الرئييس  الوسيط  باعتبارها 
أنه  أردوغان  طيب  رجب  الرتكي  الرئيس  قال  السياق، 
»يأمل أن تكون هذه الصفقة هي اخلطوة األوىل نحو إهناء 
احلرب«، مشريًا إىل أنه »يفخر بإطالق هذه االتفاقية التي 

ستلعب دورًا كبريًا يف حل أزمة الغذاء العاملية«.

الروسية- احلرب  إن  القول  يمكن  ذلك،  ضوء  وعىل 
موسكو  بني  الرتكية  الوساطة  حمورية  أثبتت  األوكرانية 
وكييف، فضاًل عن أبعاد أخرى تتعلق بضوءها األحرض 
الرافض لعضوية فنلندا والسويد يف حلف الناتو، وتوفري 

الصناعات الدفاعية بأسعار مقبولة، ودورها الرئييس يف 
ضبط حركة الالجئني واملهاجرين إىل الدول األوروبية، 
يفرس  الذي  األمر  أملانيا،  يف  الكبرية  الرتكية  واجلالية 
أعقاب  يف  تركيا  إىل  توجهت  التي  الكثيفة  املساعدات 

الزلزال الذي تعرضت له يف 6 فرباير اجلاري.

تربهن  الروسية-األوكرانية  احلرب  إن  القول،  خالصة 
الطريق،  العقبة قد تكون هي  لعدد من دول اإلقليم أن 
األزمات  تفرضها  التي  القيود  توظيف  يمكن  وأنه 
نسبيًا  بعيدة  جغرافية  مناطق  يف  تندلع  التي  واحلروب 
عن ساحة الرشق األوسط لتكون فرصًا يمكن اغتنامها 
بأشكال خمتلفة، بام حيقق املصالح الوطنية لكل دولة عىل 
أو مقايضات  تعلقت بمكاسب جيوسياسية  حدة سواء 
عىل  ذهنية  صور  تعزيز  أو  مالية  عوائد  أو  اسرتاتيجية 

املستوى الدويل.  



حــدود التغيــر فــي الموقف اإلســرائيلي 
مــن الحرب الروســية-األوكرانية

سعيد عكاشة
خبير مشارك - مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية
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اإلخبارية  القناة  موقع  نرش  اجلاري،  فرباير   14 يف 
مطرقة  بني  »إرسائيل  بعنوان  تقريرًا   )i24( اإلرسائيلية 
واشنطن وسندان موسكو« استهله بالفقرة  التالية: »بني 
واشنطن،  مع  والتارخيي  االسرتاتيجي  حتالفها  مطرقة 
مع  جيدة  عالقة  عىل  احلفاظ  يف  رغبتها  سندان  وبني 
األجواء  حتكم  باتت  والتي  اجلديدة  اجلارة  روسيا، 
من  للتملص  منها  حماولة  يف  إرسائيل  تناور  السورية، 

رضورة إبداء موقف يف احلرب األوكرانية«.

لبيد  يائري  احلايل  املعارضة  رئيس  أن  التقرير  وأوضح 
األخرية  األشهر  يف  اإلرسائيلية  احلكومة  توليه  وخالل 
احلياد  خط  عن  اخلروج  حاول  املايض،  العام  من 
التقليدي إلرسائيل عرب التنديد بحرب روسيا، والتأكيد 
عىل أن إرسائيل جزء من املحور الغريب الليربايل، إال أن 
عدم  لضامن  باملرصاد  له  كانوا  األمنية  املنظومة  أقطاب 

انتقال األقوال إىل األفعال. 

بعد مرور عام عىل احلرب بني أوكرانيا وروسيا، يمكن 
يف  الدقيق  التوازن  عىل  حافظت  إرسائيل  إن  القول 
موقفها من هذه احلرب، فلم تتعرض سياستها لالنتقاد 
املبارشين، ومل  املبارشين وغري  أطراف احلرب  احلاد من 
نظام  إىل  لالنضامم  عليها  كاٍف  بشكل  واشنطن  تضغط 
العقوبات التي يطبقها التحالف الغريب ضد روسيا، كام 
اإلرسائيلية  العسكرية  األنشطة  لعرقلة  موسكو  تلجأ  مل 
انتقدت  التي  أوكرانيا  وحتى  السورية.  األرايض  فوق 
يف  األمل  تقطع  مل  احلرب،  يف  اإلرسائييل  احلياد  مرارًا 
إمكانية تغيري املوقف اإلرسائييل من احلرب، وأبقت عىل 

اتصاالهتا مع إرسائيل قائمة حتى اللحظة الراهنة. 

ولكن السؤال حول مدى قدرة إرسائيل عىل االستمرار 
الروسية- احلرب  دخول  بعد  نفسها  السياسة  يف 
راوحت  طاملا  مطروحًا  سيظل  الثاين،  عامها  األوكرانية 
قوية  أو دون مؤرشات  هذه احلرب مكاهنا دون حسم، 

ترجح إمكانية انتهائها قريبًا.

يف هذا اإلطار، يمكن رصد التحركات املاثلة عىل أرض 
السياسة  يف  املمكن  التغيري  حجم  ستحدد  والتي  الواقع 

حدود التغير في الموقف اإلسرائيلي من الحرب الروسية-األوكرانية

اإلرسائيلية جتاه احلرب يف ظل احلكومة اجلديدة بزعامة 
بنيامني نتنياهو.

رسائل وراء الترسيبات اإلرسائيلية
الوزراء  رئيس  رّصح  اجلاري،  فرباير  مطلع  يف 
اإلرسائييل األسبق نفتايل بينيت )كان يف املنصب عندما 
كوسيط  نفسه  قدم  بأنه  ألوكرانيا(  الرويس  الغزو  وقع 
حلل الرصاع بني موسكو وكييف بالتنسيق مع الواليات 
مارس   5 يف  ملوسكو  زيارته  وأن  األمريكية،  املتحدة 
قول  حد  وعىل  الوساطة.  عملية  بداية  كانت   2022
عن  للتخيل  استعداده  عن  »أعرب  بوتني  فإن  بينيت، 
األوكراين،  السالح  ونزع  احلاكم  النظام  اجتثاث  فكرة 
ومن  أوكرانيا،  يف  اخلاصة  العسكرية  للعملية  كأهداف 
فكرة  عن  زيلينسكي  األوكراين  الرئيس  ختىل  جانبه 
أن  عىل  بينت  وأكد  الناتو«.  حلف  إىل  أوكرانيا  انضامم 
عن  عوضًا  روسيا  بتدمري  قرارًا  اختذت  الغربية  الدول 
وعوده،  عن  زيلينسكي  ختىل  ما  ورسعان  املفاوضات، 
وتقدم بطلب انضامم مستعجل إىل حلف الناتو يف شهر 
سبتمرب 2022، عقب إعالن الرئيس الرويس فالديمري 
وبذلك  روسيا،  إىل  أوكرانية،  مناطق   4 ضم  بوتني 

انتهت الوساطة اإلرسائيلية بالفشل.

وتدين  روسيا  صالح  يف  تصب  التي  الترصحيات  هذه 
الغربية عمومًا من  املتحدة األمريكية والدول  الواليات 
الوزراء اإلرسائييل األسبق، حتمل رسائل  جانب رئيس 
ناجحة  كانت  اإلرسائيلية  الوساطة  أن  أوالها،  عدة: 
الطرفني  وتقديم  معها،  وكييف  موسكو  جتاوب  بدليل 
اجلهود  إفشال  وأن  الرصاع،  حلل  متبادلة  تنازالت 
إرسائيلية،  الجتاهات  وفقًا  يعود،  ال  الحقًا  اإلرسائيلية 
إىل عدم صالحية إرسائيل للقيام هبذا الدور، وإنام يعود 
إىل األجندة اخلفية للحرب من جانب الواليات املتحدة 

األمريكية وحلفائها الغربيني.

والغربية  األمريكية  األهداف  بقت  طاملا  أنه  وثانيها، 
حقيقي  جمال  يوجد  فال  روسيا،  تدمري  هي  احلرب  من 
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رصح  ما  عكس  عىل  املستقبل،  يف  إرسائيلية  لوساطة 
إرسائيل  بأن  نتنياهو  بنيامني  احلايل  الوزراء  رئيس  به 

ستحاول استعادة دورها كوسيط يف األزمة قريبًا.

الترسيبات،  هذه  حول  رضورية  مالحظة  ثمة  ولكن 
السياسة  مع  تعارضها  إطار  يف  فهمها  كيفية  وهي 
اإلرسائيلية املستقرة بعدم تعريض العالقات األمريكية-
اإلرسائيلية ألى توتر نظرًا ألمهية هذه العالقات يف محاية 
العسكرية  الرقابة  سمحت  وكيف  اإلرسائييل،  األمن 
اإلرسائيلية )تسانزورا( لبينيت بنرش شهادته عن موقف 
قد  أهنا  رغم  الروسية-األوكرانية،  احلرب  من  إرسائيل 
األمريكية؟.  املتحدة  الواليات  مع  صدام  يف  تتسبب 
التي  اإلرسائيلية  األمن  أجهزة  أرادت  هل  آخر،  بمعنى 
أن  روسيا  مع  صدام  يف  الدخول  بعدم  احلكومة  تنصح 
السياسة  لتغيري  نتنياهو  جانب  من  احتامالت  أية  تستبق 
اإلرسائيلية جلهة التقارب مع أوكرانيا والتحالف الغريب 

عىل حساب العالقات مع روسيا؟.

كيف يفكر نتنياهو يف احلرب الروسية-األوكرانية؟
يف 21 أكتوبر املايض، رّصح بنيامني نتنياهو )كان زعيم 
احلكومة  لرئاسة  عاد  لو  بأنه  الوقت(  ذلك  يف  املعارضة 
أوكرانيا  تزويد  مسألة  يف  ينظر  فسوف  جديد  من 
جتاه  إرسائيل  حيدو  الذي  بالقلق  ذلك  مربرًا  بالسالح، 
إيران وروسيا، خاصة مع  العسكري بني  التعاون  زيادة 
اعتامد األخرية عىل الطائرات من دون طيار التي حتصل 

عليها من األوىل.

روسيا  مع  لعالقاهتا  إيران  تعزيز  فإن  لنتنياهو،  بالنسبة 
إرسائيل  حماوالت  أمام  الصعوبات  من  مزيدًا  سيعني 
ألن  سواء  نووية،  أسلحة  لتصنيع  إيران  سعى  إليقاف 
مساعدات  روسيا  من  تطلب  أن  املنطقي  من  إيران 
هلا  قدمته  ما  مقابل  النووي  مرشوعها  لتطوير  أكرب  فنية 
العقوبات  حتويل  ألن  أو  طيار،  دون  من  طائرات  من 
األمريكية واألوروبية إىل عقوبات دولية ينبغي أن يكون 
روسيا  ومنها  األمن،  جملس  يف  الكربى  القوى  بموافقة 

بالطبع، والتي قد تقف مع إيران وجتهض فرصة حمارصهتا 
اقتصاديًا ملنعها من احلصول عىل البديل النووي. 

موسكو  بإغضاب  نتنياهو  يغامر  أن  يمكن  متى  ولكن 
التي أصبحت دولة جوار إلرسائيل بسبب وجود قواعد 

عسكرية هلا يف سوريا؟. 

حتت  إال  املغامرة  هبذه  يقوم  لن  نتنياهو  أن  املؤكد  من 
إذا  أو  شديدة(  أمريكية  )ضغوط  اضطرارية  ظروف 
تقاربت اخلطوط اإليرانية-الروسية بشكل هيدد املصالح 
مقايضة  إمكانية  له  بدت  إذا  أو  اإلرسائيلية،  األمنية 
أمريكية  بتعهدات  ألوكرانيا،  الكامل  اإلرسائييل  التأييد 
ضد  الطاولة  عىل  العسكري  اخليار  بوضع  واضحة 
وأيضًا  النووي،  السالح  تصنيع  من  منعها  هبدف  إيران 
بامتناع واشنطن عن الضغط عىل إرسائيل للتفاوض مع 

الفلسطينيني حتت مسمى حل الدولتني.

اخلارجية  السياسة  تشهد  لن  األحوال،  كل  ويف 
اإلرسائيلية حيال احلرب الروسية-األوكرانية تغيريًا مهاًم 
يف الوقت الراهن، ومن املرجح أن تستمر يف احلفاظ عىل 
التوازن الذي انتهجته يف العام املايض، والدليل عىل ذلك 
أوكرانيا  تزويد  إمكانية  يعاود احلديث عن  مل  نتنياهو  أن 
بينام  املايض.  يناير  يف  رسميًا  منصبه  توليه  بعد  بالسالح 
أدت ترصحيات لوزير خارجيته اييل كوهني يف 6 فرباير 
حيث  أوكرانيا،  جانب  من  عنيفة  انتقادات  إىل  اجلاري 
اخلارجية  وزير  مع  له  تليفونية  حمادثة  يف  كوهني  رّصح 
عن  ستكف  إرسائيل  بأن  الفروف  سريجي  الرويس 
ما  وهو  أوكرانيا،  مع  احلرب  بسبب  علنًا  روسيا  انتقاد 
الرصيح  اإلرسائييل  االنحياز  من  نوعًا  املعلقون  اعتربه 

لروسيا عىل حساب أوكرانيا. 

رغبة  عىل  تؤكد  كوهني  ترصحيات  إن  القول  ويمكن 
احليادية  شبه  سياستها  بتغيري  املغامرة  عدم  يف  إرسائيل 
جتاه الرصاع الرويس-األوكراين أكثر من كوهنا تستهدف 
بالنسبة  صعوبة  األمر  ويزيد  موسكو،  مع  التقارب 
املرتفع للمطالب األوكرانية لتحسني  السقف  إلرسائيل 
العالقات معها، حيث طلبت كييف خروج إرسائيل يف 
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ترصحيات علنية تدين فيها الغزو الرويس ألوكرانيا وتؤكد عىل وقوفها إىل جانب السيادة األوكرانية عىل مجيع أراضيها 
وحدودها، باإِلضافة إىل املوافقة عىل منح أوكرانيا سلفة قدرها نصف مليار دوالر، وفتح املستشفيات اإلرسائيلية أمام 
القبة احلديدية اإلرسائيلية الصنع ملواجهة اهلجامت  اجلنود اجلرحى يف اجليش األوكراين، وتزويد أوكرانيا بمنظومة 

الصاروخية الروسية.
لكن املشكوك فيه أن توافق إرسائيل عىل تلك املطالب، خاصة أن بعضها سيعني- يف حالة قبول إرسائيل هلا- بالنسبة 
لروسيا أنه مشاركة فعلية من جانب إرسائيل يف احلرب الدائرة، ولصالح أوكرانيا والتحالف الغريب، وهو ما ال تريده 

إرسائيل يف الوقت الراهن عىل األقل.  

حدود التغير في الموقف اإلسرائيلي من الحرب الروسية-األوكرانية



زات وكوابح استمرار إيران في دعم روسيا  ُمحفِّ
في الحرب على أوكرانيا

رانيا مكرم
باحثة -  مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية
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زات وكوابح استمرار إيران في دعم روسيا في الحرب على أوكرانيا ُمحفِّ

الروسية- احلرب  يف  املبارش  اإليراين  االنخراط  أثار 
الدعم  هذا  أسباب  حول  واسعًا،  جداًل  األوكرانية 
أن جتنيه  يمكن  وما  املسرية،  بالطائرات  لروسيا  اإليراين 
إيران من ناحية، وخترسه من ناحية أخرى جراء موقفها 
األثرية  رسدياهتا  عكس  وعىل  مفاجئ،  بشكل  املتحول 
حلل  السلمي  والسعى  املستضعفني«،  »دعم  حول 
يف  مسئوليها  ترصحيات  وبخالف  العالقة.  املشكالت 
بداية احلرب، حيث أكد املرشد األعىل للجمهورية عيل 
وتؤيد  ثابت  موقفها  »إيران  أن  األزمة  بداية  يف  خامنئي 

وقف احلرب«.

حرهبا  يف  باألسلحة  لروسيا  اإليراين  الدعم  قوبل  وقد 
مع  توازت  رسيعة،  دولية  فعل  بردود  أوكرانيا  ضد 
استهدفت  عليها،  الغربية  العقوبات  من  مزيد  فرض 
براجمها العسكرية املنتجة للطائرات املسرية، فيام تزايدت 
الضغوط الغربية مع تطورات الداخل اإليراين، ال سيام 
 ،2022 سبتمرب  منتصف  يف  االحتجاجات  اندالع  بعد 
واملتمثل  إيران  عيل  الغربية  الضغوط  مثلث  هبا  ليكتمل 
يف االتفاق النووي، وتوريد املسريات إىل روسيا، وملف 

حقوق اإلنسان.

 وبني حسابات املكسب واخلسارة، جتد إيران نفسها بني 
مع  املسبوق  غري  اصطفافها  الستمرار  تدفعها  عوامل 
روسيا، وأخرى إىل االستجابة للضغوط الدولية املتزايدة 
ضتها  والتي عرَّ باألسلحة،  لروسيا  بسبب دعمها  عليها 
مؤخرًا هلجوم عىل منشأة يف أصفهان وصف بأنه ذا صلة 

بدورها يف احلرب الروسية-األوكرانية.

دوافع االستمرار
االستمرار يف  إىل  إيران  تدفع  أن  زات من شأهنا  حُمفِّ ثمة 
دعم روسيا يف حرهبا عىل أوكرانيا، هبدف احلفاظ عىل ما 
حققته من مكاسب، وسعيًا لتحصيل املزيد منها، وتتمثل 

يف:

العسكري:  اإلنتاج  كفاءة  يف  الثقة  عىل  احلفاظ   -1
التأثري  عقب  الثقة  من  كبرٍي  قدٍر  عىل  إيران  حصلت 

استهداف  يف  املسرية  طائراهتا  حققته  الذي  امللحوظ 
املواقع املهمة يف أوكرانيا، وهو التأثري الذي أعقبه اهتامم 
أورويب واسع بعواقب وتداعيات الدعم اإليراين لروسيا 
األرجح،  بشكل سيشجع، عىل  أوكرانيا،  يف حرهبا عىل 

إيران للمحافظة عىل هذا النجاح واستثامره. 

تطوير  عن   »CNN« شبكة  نرشته  الذي  التقرير  ولعل 
إيران ملقاتالهتا املسرية لتكون أشد فتكًا دليل عىل ذلك، 
طائراهتا  بتعديل  تقوم  إيران  أن  إىل  التقرير  أشار  حيث 
التي سبق وأن قدمتها لروسيا،  اهلجومية من دون طيار 
هتاجم  عندما  أكرب  أرضار  إحلاق  عىل  قادرة  لتكون 
تعديل  خالل  من  أوكرانيا،  يف  التحتية  للبنية  أهدافًا 
حميط  حول  شحنة   18 محل  لتستطيع  املسريات  أمحال 
الرأس احلريب، ما جيعلها قادرة عىل اخرتاق الدروع عند 
مثل  أهداف  تدمري  عىل  قدرهتا  زيادة  وبالتايل  انفجارها 

حمطات الطاقة، وشبكات توزيع الكهرباء. 

بعد  مهاًم  مكسبًا  إيران  حققت  فقد  ذلك،  جانب  إىل 
حتمله  وما  املسرية  لطائراهتا  اهلجومية  القدرات  إظهار 
من صواريخ، وهو ما يمكن أن يكون متغريًا رئيسيًا يف 
الصورة  تعزيز  يف  يتمثل  الشأن،  هذا  يف  إيران  حسابات 
التصعيد  عىل  وقدرهتا  العسكري،  ردعها  لقوة  الذهنية 
للدعايا  منصة  أوكرانيا  عىل  احلرب  مثلت  فيام  أيضًا. 
للمسريات اإليرانية وقدراهتا، عىل نحو سيمكنها، حال 
حسمت روسيا احلرب لصاحلها، من القول بأهنا أسهمت 
وأمريكيًا.  أوروبيًا  املدعومة  بأوكرانيا  اهلزيمة  إحلاق  يف 
ويضاف إىل ذلك مكاسب بيع الطائرات لدول أخرى، 
لرشاء  الصني  استعداد  إىل  عديدة  تقديرات  تشري  حيث 

15 ألف طائرة مسرية من إيران.

العزلة  خندق  يف  روسيا  وضع  من  االستفادة   -2
لروسيا يف  اإليراين  الدعم  إن  القول  والعقوبات: يمكن 
تزايد بشكل الفت عقب فرض  قد  أوكرانيا  حرهبا عىل 
الغربية  الدول  قبل  من  وعسكرية  اقتصادية  عقوبات 
عىل روسيا، حيث رأت إيران أن االصطفاف إىل جانب 
تعزيز  من  مستقباًل  سيمكنها  التوقيت  هذا  يف  روسيا 
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رشاكتها مع موسكو، وتذليل العقبات السابقة أمام هذه 
الرشاكة، ال سيام يف جمال االقتصاد، واالستثامر األجنبي، 
بام يساعد إيران عىل تعويض خسائرها الناجتة عن هروب 
رأس املال األجنبي، وعزوف الرشكات عن االستثامر يف 

البالد نظرًا للعقوبات املفروضة عليها.
من  السياق  هذا  يف  حتقيقه  يمكن  ما  ذلك  إىل  يضاف 
تعاون عسكري سعت إليه إيران لسنوات، حيث جعلها 
عىل  احلصول  مشارف  عىل  باملسريات  ملوسكو  دعمها 
ستعد  التي  »سوخوي-35«،  املقاتلة  الطائرات  صفقة 
حيث  اإليرانية،  العسكرية  القدرات  يف  فارقة  نقطة 
جتهيزًا  أفضل  اإليرانية  العسكرية  القدرات  ستصبح 
النووية  التحتية  بنيتها  إحباط هجامت حمتملة عىل  ناحية 
األممي  احلظر  من  طويلة  سنوات  عقب  واالسرتاتيجية، 
عىل التسلح اإليراين، أدى إىل تقويض قدرهتا عىل حتديث 
وبعض  الذاتية  قدراهتا  عىل  واالعتامد  التسليحية  قوهتا 
للسالح  السوداء  السوق  خالل  من  اخلفية  الصفقات 
ترتدد  الذي  الوقت  يف  وذلك  السياق،  هذا  يف  العاملي 
مصنع  لتدشني  رويس-إيراين  تنسيق  عن  ترسيبات  فيه 
إىل 6 آالف طائرة  ما يصل  القرم إلنتاج  يف شبه جزيرة 

مسرية إيرانية.
ظل  يف  السوري:  امللف  يف  الثنائي  التفاهم  تعزيز   -3
ثمة  فإن  إليران،  بالنسبة  سوريا  هبا  حتظى  التي  األمهية 
عىل  احلفاظ  يف  مهاًم  دورًا  لروسيا  بأن  إيرانيًا  إدراكًا 
املعادلة احلالية داخل سوريا، بام خيدم املصالح اإليرانية، 
وأن ثمة تداعيات خطرية يمكن أن تتعرض هلا روسيا، 
سواء بخروجها مهزومة من احلرب عىل أوكرانيا أو عىل 
بشكل  هلا  خمططًا  يكن  مل  طويلة  حرب  يف  إهناكها  األقل 
يف  القوي  تواجدها  عىل  حتاًم  سيؤثر  بشكل  مناسب، 
ضها لالنكشاف يف  الداخل السوري، األمر الذي سُيعرِّ
مهمة  وسيجعل  املسلحة،  السورية  املعارضة  مواجهة 
تسعى  وبالتايل  مستحياًل.  تركيا  مع  األوضاع  توفيق 
إيران خالل الفرتة احلالية إىل جتنيب نفسها تكلفة هزيمة 
اهلزيمة  هذه  تداعيات  تاليف  وبالتايل  احلرب،  يف  روسيا 

عىل مصاحلها يف سوريا.

وذلك  النووي:  لالتفاق  الرويس  الدعم  استمرار   -4
حيث  بشأنه،  املتناقضة  األمريكية  اإلشارات  ظل  يف 
قد  تفعيله  إعادة  إىل  هدفت  التي  املفاوضات  كانت 
وتوقفات  عراقيل  وواجهت   ،2021 أبريل  يف  بدأت 
سبتمرب  يف  مسدود  طريق  إىل  وصلت  حتى  متكررة 
إشارات  إيران  تتلقى  الوقت،  ذلك  ومنذ   .2022
املفاوضات،  يف  املشاركة  األطراف  قبل  من  متناقضة 
تلقيها  إيران  إعالن  هو  التناقض  هذا  مظاهر  آخر  كان 
املتحدة األمريكية ودول مشاركة  الواليات  رسائل من 
وزير  أعلنه  ما  وفق  قطر،  عرب  املتوقفة،  املفاوضات  يف 
نظريه  استقباله  أثناء  اللهيان  عبد  أمري  حسني  اخلارجية 
هناية  طهران  يف  ثاين  آل  الرمحن  عبد  بن  حممد  القطري 
اخلليجية- العمل  جمموعة  بيان  أن  إال   ،2023 يناير 
 16 يف  محل،  قد  بإيران،  اخلاصة  املشرتكة  األمريكية 
للربنامج  حادة  أمريكية  انتقادات   ،2023 فرباير 
عىل  واشنطن  جانب  من  وتأكيدات  اإليراين،  النووي 
أن إيران قد جتاوزت يف إمكانياهتا النووية احلد السلمي 
تصعيدًا  إيران  اعتربته  ما  وهو  املدنية،  واالحتياجات 
القائمة  القديمة  األمريكية  االسرتاتيجية  مع  يتامشى 

عىل إثارة التفرقة بني دول املنطقة.

عىل  االعتامد  من  مفرًا  إيران  جتد  ال  السياق،  هذا  يف 
الدعم الرويس لالتفاق النووي، وعىل قدرة روسيا عىل 
األمن  جملس  يف  إيران  بشأن  تصعيدية  قرارات  عرقلة 
باستخدامها حق الفيتو حال تم إعادة نقل امللف النووي 
إىل  يدفعها  الذي  األمر  األمن جمددًا،  إىل جملس  اإليراين 
دعم  عىل  احلصول  تستطع  مل  التي  لروسيا  العون  تقديم 

عسكري من الصني، كضامنة الستمرار هذا الدعم.

احتامالت الرتاجع
أن  معها  يرجح  التي  زات  امُلحفِّ من  العديد  وجود  رغم 
أخرى  كوابح  ثمة  فإن  لروسيا،  دعمها  يف  إيران  تستمر 
قد تدفعها إىل إعادة صياغة حساباهتا، يمكن تناوهلا عىل 

النحو التايل:
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1- تزايد الضغوط الغربية عىل إيران: اتسع نطاق امللفات 
املايض،  العام  الغربية خالل  والدول  إيران  بني  اخلالفية 
قبل  وحتى  أوكرانيا،  عىل  الروسية  احلرب  بدء  منذ 
يوليو  إيران يف احلرب ألول مرة يف  اإلعالن عن تورط 
2022، حيث تصاعدت العقوبات األمريكية عىل إيران 
االتفاق  إطار  خارج  املتزايدة  النووية  أنشطتها  بسبب 
الستعادة  ضغط  كورقة  إيران  وّظفتها  والتي  النووي، 
املسار التفاويض، إىل أن دخلت أزمة تورطها يف إرسال 
مسريات إىل روسيا عىل خط العقوبات املفروضة عليها، 
حيث سارعت دول أوروبية إىل جانب الواليات املتحدة 
إىل تطبيق عقوبات عىل مؤسسات إيرانية ضالعة يف تصنيع 
الطائرات املسرية، ثم جاءت املامرسات القمعية لألجهزة 
األمنية يف إيران ضد االحتجاجات التي تشهدها البالد 
الثالث  املستوى  لتشكل   ،2022 سبتمرب  منتصف  منذ 
األمنية  املؤسسات  من  العديد  طالت  غربية  لعقوبات 

والتنفيذية يف البالد.
أصفهان  مدينة  شهدته  الذي  األخري  التفجري  أن  غري 
لوزارة  التابعة  الذخائر  تصنيع  مراكز  أحد  واستهدف 
 29 يف  مسرية،  طائرات  ثالث  بواسطة  اإليرانية  الدفاع 
يناير 2023، دشن بداية مرحلة جديدة من املواجهات 
من  األول  يكن  مل  اهلجوم  أن  من  فبالرغم  إيران،  مع 
نوعه عىل منشأة اسرتاتيجية يف إيران، إال أن الترصحيات 
الرئيس  مستشار  بودوالك  ميخايلو  عن  صدرت  التي 
املرتكبني  وجيعل  مقيت،  احلرب  »منطق  بأن  األوكراين، 
للشك يف  إيران  قد دفعت  الثمن«،  يدفعون  واملتواطئني 
فور  طهران  اهتمتها  التي  إرسائيل،  مع  أوكرانيا  اشرتاك 
إيران  تواجه  اإلطار،  هذا  ويف  بتنفيذه.  التفجري  وقوع 
احتامل انتقال املواجهات مع روسيا إىل أراضيها، هبدف 
هذا  ُكلفة  رفع  األقل  عىل  أو  األخرية،  دعم  عن  إثنائها 

الدعم.
2- تزايد خالفات النخبة اإليرانية حول تطور العالقات 
داخل  اجتاهني  ثمة  أن  إىل  التقارير  تشري  روسيا:  مع 
إىل روسيا يف حرهبا  املقدم  الدعم  بشأن  إيران  النخبة يف 
موسكو  مع  والعالقات  خاص،  بشكل  أوكرانيا،  ضد 

متثله  الذي  األول-  االجتاه  يدعو  حيث  عام،  بشكل 
النظام  الثوري وقياداهتا، وبعض رموز  مؤسسة احلرس 
مثل رئيس جملس الشورى حممد باقر قاليباف- إىل دعم 
فيام  إيران،  لدى  املتاحة  بالسبل  روسيا  مع  العالقات 
املعتدل  التيار  رموز  عنه  يعرب  الذي  الثاين-  االجتاه  يرى 
عيل  القومي  لألمن  األعىل  املجلس  أمني  رأسهم  وعىل 
ووزير  روحاين،  حسن  السابق  والرئيس  شمخاين، 
احلذر  توخي  وجوب  ظريف-  جواد  السابق  اخلارجية 
الدول  ومعاداة  روسيا،  مع  الكامل  االصطفاف  إزاء 

الغربية يف هذا السياق.
لشكل  أقىص  سقف  روسيا  لدى  بأن  التسليم  ومع 
إليه  تصل  أن  يمكن  إيران،  مع  االسرتاتيجي  التعاون 
هلا،  اإليراين  الدعم  عىل  كرد  الفرتة  هذه  خالل  رسيعًا 
فإن بلوغ هذا السقف ومن ثم الرتاجع عن تقديم املزيد 
إليران يف املستقبل سيؤدي إىل ترجيح رؤية االجتاه الثاين 
داخل النخبة اإليرانية، التي تعاين حاليًا من ختبط واضح 
جتاه ما يشهده املجتمع اإليراين من حراك غري مسبوق، 
النظر يف  الدعوة إلعادة  إىل  النظام  منارصي  بعض  دفع 
مطالب  إىل  االلتفات  ورضورة  داخليًا،  النظام  سياسة 

الشارع.
الالفت  من  احلرب:  حسم  عىل  روسيا  قدرة  عدم   -3
عىل  احلرب  يف  روسيا  أداء  يعرتي  بات  ضعفًا  ثمة  أن 
أوكرانيا، بفعل املساعدات والدعم الذي تتلقاه أوكرانيا 
أسهم  والذي  أممي،  شبه  وبتنسيق  الغربية،  الدول  من 
يف إطالة أمد احلرب لعام كامل، عىل عكس ما روجت 
لتحقيق  رسيعة  عسكرية  بعملية  ستقوم  بأهنا  روسيا  له 
أمام سيناريو حمتمل مفاده  إيران  أهدافها، وهو ما يضع 
غربيًا  وحتركًا  دوليًا  اصطفافًا  القادمة  املرحلة  تشهد  أن 
باجتاه إهناء احلرب عىل أوكرانيا، ومن ثم تعريض مصالح 
إيران للخطر، إن مل تكن إيران ذاهتا جزءًا من خطة إهناء 
احلرب يف أوكرانيا، أو عىل أقل تقدير أن تدرك إيران أن 
استمرارها يف التورط يف الرصاع يف أوكرانيا سيدفع نحو 
زيادة الفجوة يف العالقات مع الدول األوروبية، وبالتايل 
زيادة عزلتها دوليًا، وتفويت فرص إعادة إحياء االتفاق 
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عليها،  املفروضة  االقتصادية  العقوبات  ورفع  النووي، 
الفرتة  خالل  الطاقة  إىل  أوروبا  حاجة  من  واالستفادة 
احلالية، بل ومواجهة مزيد من الضغوط والعقوبات التي 

من شأهنا تأجيج الوضع الداخيل املضطرب.

سيناريو حمتمل
يف  وإيران  روسيا  بني  والتنافس  الثقة  عدم  تاريخ  رغم 
العديد من امللفات، مّثلت احلرب الروسية عىل أوكرانيا 
فرصة مواتية لتوطيد العالقات بني البلدين، كل حسب 
غري  تعاونًا  حاليًا  البلدين  بني  العالقات  لتشهد  أهدافه، 
مسبوق. ومع التسليم بأن إيران قد اختذت القرار بتقديم 
بعدة  مدفوعة  أوكرانيا،  عىل  حرهبا  يف  لروسيا  الدعم 
بعدم  املخاطرة  مقابل  يف  حتقيقها،  إىل  سعت  أهداف 
احلصول  دون  الدعم  هذا  ثمن  دفع  وبالتايل  حتقيقها، 
عىل مقابل، فإهنا، عىل األرجح، ستعمل عىل االستفادة 
روسيا  فيه  زالت  ال  الذي  احلايل،  الوضع  من  القصوى 

أوكرانيا  ضد  احلرب  خوض  مواصلة  عىل  قادرة 
سيام  ال  األرض،  عىل  مكاسب  وحتقيق  غربيًا،  املدعومة 
يف ظل حتقيق إيران للعديد من املكاسب التي ترجح كفة 
استمرارها يف دعمها لروسيا، من ناحية، وقدرهتا، حتى 
اآلن، عىل مواجهة تداعيات انخراطها املبارش يف احلرب، 
األمر الذي يعني أن ثمة استبعادًا لرتاجع طهران عن دعم 
موسكو، وبصفة خاصة مع اقرتاب موعد تسلمها دفعة 
بحلول  الروسية،  املقاتلة  »سوخوي-35«  طائرات  من 
حيدري  شهريار  أعلنه  ما  حسب  املقبل،  مارس  شهر 
يف  اخلارجية  والسياسة  القومي  األمن  جلنة  يف  العضو 
دفاعية  أنظمة  اإليراين، كجزء من صفقة تشمل  الربملان 
خترس  أن  املتوقع  غري  من  إذ  ومروحيات.  وصواريخ 
إيران مثل هذه الصفقة التي سعت من أجلها لسنوات، 
السياسية واالقتصادية،  العزلة  ال سيام وأهنا قد اعتادت 
الحتواء  بديلة  بخطط  والضغوط  العقوبات  ومواجهة 

تداعياهتا.



سوريا .. عام من الحرب الروسية-األوكرانية

صافيناز محمد أحمد
خبيرة - مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية
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عندما تدخلت روسيا يف الرصاع السورى عام 2015، 
التفاعالت  خريطة  من  متامًا  العسكرى  تدخلها  غري 
تفاعالت  مستوى  فعىل  سوريا؛  يف  واخلارجية  الداخلية 
كفة  العسكرى  بتدخلها  روسيا  رجحت  الداخل؛ 
النظام السورى يف مواجهة املعارضة املسلحة، وبحلول 
واستكمل  توازنه  استعاد  قد  النظام  كان   ،2019 عام 
خاضعة  كانت  التى  املناطق  معظم  عىل  سيطرته  خريطة 
للمعارضة، باستثناء إدلب التى خضعت التفاق ختفيض 
إدلب 2« بني روسيا  »اتفاق  التصعيد يف مارس 2020 

وتركيا. 

والدولية،  اإلقليمية  التفاعالت  مستوى  عىل  أما 
فاستقرت التعاطيات بني القوى املنخرطة يف األزمة عند 
حد »توازن املصالح« االسرتاتيجية، مما أدخل األزمة يف 
توقفت  التى  املرحلة  وهى  واجلمود«؛  »الثبات  مرحلة 

معها مسارات البحث عن تسوية سياسية لألزمة. 

أوروبا  يف  جديدة  رصاع  بؤرة  يف  روسيا  انخراط  ومع 
بشنها حربًا عسكرية ضد أوكرانيا يف 24 فرباير 2022، 
األمريكية  املتحدة  والواليات  األوروبية  الدول  قابلتها 
بمعارضة شديدة وأيدت فيها أوكرانيا عسكريًا واقتصاديًا 
ولوجستيًا، وفرضت عقوبات متتالية عىل روسيا، بدا أن 
ثمة اصطفافات دولية وإقليمية جديدة بني مؤيد لروسيا 
بدأت  قد  بينهام  املسافة  يتوسط  وثالث  ألوكرانيا  وآخر 
تتشكل، وبدا أيضًا أن اصطفافات الفواعل اإلقليمية يف 
األزمة مثل تركيا وإيران وإرسائيل، وهى الفواعل نفسها 
األزمة  يف  والرصاع  التنافس  تفاعالت  تتجاذب  التى 
أوروبا  السورية، قد فرض معادلة رصاع جديدة داخل 
كان هلا انعكاساهتا وتداعياهتا السياسية واالقتصادية عىل 
سوريا  ىف  األزمة  وعىل  عامة،  األوسط  والرشق  العامل 
القوى  مصالح  لتعارض  طبيعية  كنتيجة  وذلك  خاصة؛ 
الدولية واإلقليمية، وهى نفسها يف األزمتني األوكرانية 

والسورية. 

نمطًا  تعكسان  وإقليمية  دولية  أبعاد  هلام  األزمتني  وألن 
فإن  االحتامالت،  كل  عىل  واملفتوح  املمتد  الرصاع  من 

أوكرانيا،  ضد  احلرب  يف  الرويس  االنخراط  تطورات 
وبعد مرور عام كامل عىل اندالعها، قد ألقت بتأثريات 

واضحة عىل األزمة السورية. 

تأثريات سياسية
حرصت روسيا، بعد 8 سنوات عىل تدخلها العسكرى 
التنسيق مع غريها من  استمرارية  يف سوريا، عىل ضامن 
املصالح  تعارض  من  بالرغم  واإلقليمية  الدولية  القوى 
النظام  تفوق  ضمنت  أن  -بعد  واستهدفت  بعضها،  مع 
املعارضة-  مع  الرصاع  جمريات  عىل  سيطرته  واستعادة 
اإلنجاز  وحتويل  سوريا  ىف  مصاحلها  عىل  احلفاظ 
العسكرى إىل إنجاز سياسى يضمن إعادة تأهيل النظام 
بام  املأمولة،  التسوية  معادلة  من  جزءًا  ليكون  السورى 
إعادة  إىل  للنظام  املعارضة  القوى  دفع  من  ذلك  يعنيه 
اآلخرين  ودفع  العربية(،  والدول  )تركيا  معه  التطبيع 
تأثرياهتا  تقليص  أو  عليه  ُفرضت  التى  العقوبات  لرفع 
يف  مستفيدة  وأوروبا(،  األمريكية  املتحدة  )الواليات 
األمريكية  املتحدة  الواليات  لدى  مماثلة  قناعة  من  ذلك 
يف  إليه  التوصل  تم  بام  وإيران  وتركيا  العربية  والدول 
تفاعالهتا  بقاء  مع  الداخلية،  السوري  الرصاع  معادلة 
البينية يف حالة هدوء تارة وجتاذب تارة أخرى، دون أن 
خريطة  يف  »حدية«  تغريات  إىل  التفاعالت  هذه  تؤدى 

النفوذ السورية.       
السورية  األزمة  يف  التفاعالت  معادلة  أن  من  وبالرغم 
للتصور  خاضعة  التزال  السطور-  هذه  كتابة  -حتى 
السابق، إال أن ذلك مل يمنع تأثرها بالعديد من التطورات 
لكن  األوكرانية،  األزمة  تفاعالت روسيا يف  الناجتة عن 
الالفت يف األمر أهنا مل تؤد إىل انتكاسات حادة عىل حالة 
ثبات ومجود الرصاع يف األزمة السورية. فبعد عام كامل 
من احلرب واصطفاف إيران والنظام السوري إىل جانب 
األمريكية  املتحدة  الواليات  اصطفاف  مقابل  يف  روسيا 
املسافة  تركيا  وتوسط  أوكرانيا،  جانب  إىل  وأوروبا 
وتأرجح  الوسيط،  دور  لعب  باب  من  املتصارعني  بني 
يف  تفاعلهام  حلسابات  وفقًا  روسيا،  ضد  مع/  إرسائيل 
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هبذا  الدولية  التفاعل  معادلة  بدت  السوري،  اجلنوب 
لكن  السورية،  الساحة  عىل  ما  حد  إىل  مستقرة  املنطق 
تداعيات  يمنع وجود  مل  نفسه هذا االستقرار  الوقت  يف 

سياسية واضحة منها:
يف  السوري  النظام  دمج  إعادة  حماوالت  تراجع   -1
االنفتاح  احتامالت  تراجع  يعني  بام  الدويل،  املجتمع 
مؤرشاهتا  هلا  كانت  والتي  النظام،  عىل  التدرجيي  الغريب 
الواضحة خالل عام 2021، حيث ينظر الغرب للنظام 
بعد  سيام  ال  الرويس،  للنفوذ  امتدادًا  باعتباره  السوري 
ساحة  إىل  لروسيا  داعمني  مقاتلني  بسفر  النظام  سامح 
وترية  ارتفاع  هنا  الالفت  لكن  أوكرانيا.  يف  احلرب 
الدول  النظام السوري وعدد من  التقارب السيايس بني 
واإلمارات  واألردن  والعراق  واجلزائر  كمرص  العربية 

وتونس، وكذلك حماوالت إعادته للجامعة العربية. 
2- بقاء معادلة العالقات الروسية-الرتكية رهنًا لتعاطى 
فطنت  تركيا  أن  املالحظ  فمن  أوكرانيا؛  أزمة  مع  تركيا 
فقررت  أوكرانيا  ىف  العداء  روسيا  مناصبة  عدم  ألمهية 
واألوكرانى؛  الروسى  اجلانبني  بني  الوسيط  دور  لعب 
ىف  روسيا  مع  تفاعالهتا  عىل  ذلك  تأثري  مدى  إلدراكها 
األول، رصاعها مع األكراد  سوريا وحتديدًا ىف موقفني: 
إىل  الدائمة  تركيا  وحاجة  سوريا،  شامل  ىف  السوريني 
هناك؛  جترهيا  عسكرية  عملية  أى  عىل  روسيا  موافقة 
فالعمليات العسكرية الثالثة التى أجرهتا تركيا ىف شامل 
كانت   ،2022 إىل   2016 من  الفرتة  مدى  عىل  سوريا 
بموافقات ضمنية من قبل روسيا، األمر الذى انعكس ىف 
تراجع تركيا عىل مدار العام املاىض ومطلع العام اجلارى 
أكثر من مرة عن هتديداهتا بعملية عسكرية واسعة جديدة 
ىف مناطق منبج وتل رفعت ضد قوات سوريا الديمقراطية 
ولكون  روسيا  من  موافقة  عىل  حصوهلا  لعدم  »قسد«، 
جزءًا  ليكون  السورى  بالنظام  الدفع  ىف  ترغب  األخرية 
من معادلة االستقرار األمني يف مناطق الشامل السوري، 
املنطقة  يف  األمريكي  العسكري  الوجود  متغري  أن  إال 
وموافقة  ناحية،  من  تركيا  لرغبة  حدودًا  يضع  نفسها 
رابعة  تركية  عسكرية  عملية  عىل  ثانية  ناحية  من  روسيا 

يف الشامل السوري، يف ضوء انشغاالت روسيا بحرهبا يف 
أوكرانيا. 

الرتكية  الروسية  األمنية  االتفاقات  معطيات  والثاين، 
بشأن إدلب ) 2018- 2020( التي تقبع فيها املعارضة 
الرويس- التوافق  فحالة  بنوعيها؛  املسلحة  السورية 
للتصعيد  عرضة  ستكون  إدلب  اتفاق  بشأن  الرتكي 
الرتكي  املوقف  عىل  يطرأ  تغري  أى  حال  روسيا  قبل  من 
تركيا  قيام  روسيا  قبلت  فقد  األوكرانية،  األزمة  من 
تقبل  لن  لكنها  أوكرانيا،  ضد  حرهبا  يف  الوسيط  بدور 
ألهنا  أوكرانيا  لصالح  الدور  هذا  يف  حدية  بتحوالت 

ببساطة ستضغط عىل مصالح تركيا األمنية يف إدلب. 

3- استخدم روسيا آلية إدخال املساعدات اإلنسانية عرب 
املعابر السورية احلدودية كأداة تفاعل مع املجتمع الدويل 
عىل هامش تفاعالهتا يف األزمة األوكرانية؛ فآلية إدخال 
قد متت  كانت  السورية  احلدود  الدولية عرب  املساعدات 
االنخراط  قبل  روسية-أمريكية  ثنائية  لرتتيبات  وفقًا 
رقم  القرار  عن  أسفرت  أوكرانيا  يف  الرويس  العسكري 
روسيا  وضعتها  التي  فالعراقيل   ،2021 عام   2585
نفسها  لآللية  األمن  جملس  داخل  التفويض  جتديد  أمام 
)يونيو 2021(، استخدمتها روسيا كورقة ضغط مقابل 
ونوع  حجم  حيال  الغربية  الدول  موقف  يف  تنازالت 
الدعم  وحيال  ناحية،  من  عليها  املفروضة  العقوبات 
العسكري  املستويني  عىل  ألوكرانيا  الالحمدود  الغريب 

واالقتصادي من ناحية ثانية. 

غاية  الورقة  هلذه  روسيا  استخدام  أن  هنا  يالحظ  لكن 
لدمشق  رضورة  املساعدات  إدخال  ألن  األمهية،  يف 
أجل  من  وذلك  ضغط،  كأداة  رضورة  كوهنا  من  أكثر 
احلفاظ عىل النظام السوري قائاًم يف ظل أزمته االقتصادية 
الزلزال  كارثة  جراء  حاليًا  إحلاحًا  أكثر  بات  بل  احلادة، 
الشاملية من سوريا يف  له األجزاء  الذي تعرضت  املدمر 
7 فرباير 2023، ألن استمرار اللعب بورقة آلية إدخال 
الراهنة يف سوريا من شأنه  الظروف  املساعدات يف ظل 

أن يلقي بتبعات حادة عىل املصالح الروسية يف سوريا.

سوريا .. عام من الحرب الروسية-األوكرانية
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4- الربط بني العملية السياسية يف سوريا وبني مسار الرصاع 
يف أوكرانيا؛ فبعد عام عىل االنخراط الرويس يف أوكرانيا بدا 
واضحًا أن موسكو ليست بصدد الدفع بعملية التسوية يف 
سوريا إىل واجهة األحداث عىل املدى املنظور، أواًل ألهنا 
منشغلة متامًا يف أوكرانيا وتكرس فيها كل قوهتا العسكرية 
سوريا.  ىف  قواهتا  من  بعض  سحب  إىل  دفعتها  بصورة 
وثانيًا ألهنا ستستخدم الورقة السورية وكذلك األوكرانية 
بالتبادل كأوراق ضغط عىل مناوئيها يف األزمتني. يصادف 
ذلك تراجع جممل االهتامم الدويل باألزمة السورية وحتديدًا 
بعملية التسوية السياسية نتيجة االنشعال الكامل بتطورات 

وتداعيات احلرب الروسية-األوكرانية.

فاملسار السيايس لألزمة شهد حالة مجود، وتوقفت فعالياته 
عند مسار عقد جلسات اإلصالحات الدستورية بدءًا من 
الدبلوماسية  تفعيل  تم   ،2021 عام  ويف   .2019 عام  
األممية »خطوة مقابل خطوة«، التي اعتمدت عىل خطوات 
السوري واملعارضة يف ملفات  النظام  متبادلة من جانب 
اجلولتان  ُعقدت   ،2022 ويونيو  مارس  ويف  حمددة، 
دون  الدستورية  اللجنة  مباحثات  من  والثامنة  السابعة 
أن  حيث  الدستوري؛  اإلصالح  بشأن  جديد  أى  حتقيق 
الدستوري  اإلصالح  مسار  لتدشني  الرسمي  الراعي 
كبديل عن التسوية الشاملة وهى روسيا كانت قد بدأت 

حرهبا ضد أوكرانيا يف العام نفسه. 

التداعيات العسكرية
كانت سوريا ساحة عسكرية مؤثرة بصورة غري مبارشة 
يف احلرب الروسية-األوكرانية، سواء من حيث مشاركة 
املقاتلني السوريني من اجلانبني يف احلرب: النظام لصالح 
روسيا واملعارضة لصالح أوكرانيا، أو من حيث التأثري يف 
جمريات العمل امليداين يف سوريا والتداعيات الناجتة عن 
حالة االنشعال العسكري الرويس باحلرب ىف أوكرانيا، 

ويمكن تفصيل ذلك فيام ييل:

العاملة  العسكرية  قواهتا  من  لعدد  روسيا  سحب   -1
قللت  أهنا  إال  األمر،  أقرت روسيا هبذا  وقد  يف سوريا، 

اعتبار  عىل  هناك،  هلا  العسكري  الوجود  عىل  تأثريه  من 
اخلرباء  من  نخبة  قوات  هى  سحبتها  التي  القوات  أن 
أن  أكدت  املصادر  بعض  لكن  العسكريني،  والفنيني 
خربة  اكتسبوا  ممن  مقاتلة  نخبة  قوات  سحبت  روسيا 
احلرب  ساحة  يف  هبم  للدفع  سوريا  يف  امليدانية  احلرب 
فقط،  قوات  سحب  عىل  األمر  يتوقف  ومل  األوكرانية. 
اجلوى  الدفاع  منظومات  بعض  بسحب  قامت  وإنام 
أيضًا. بمعنى أكثر دقة، باتت أولويات روسيا العسكرية 
السوري  امليدان  وليس  األوكراين  امليدان  تفاعالت  هى 
بأن  تقول  آراء  ثمة  لكن  الراهنة.  املرحلة  يف  األقل  عىل 
انسحاب  هو  السوري  امليدان  من  الروسى  االنسحاب 
»جزئي« ليس له تأثري حاد عىل مكتسبات قوات النظام 
املناطق  عىل  سيطرته  تقليص  يف  يساهم  ولن  السوري 
املسلحة، خاصة مع هدوء  املعارضة  استعادها من  التي 

جبهات املواجهة يف سوريا منذ عام 2019.
رويس  انسحاب  وجود  بعدم  يقول  من  ثمة  املقابل،  يف 
»إعادة  عملية  هى  وإنام  سوريا،  من  جزئي  ولو  حتى 
الروسية؛ بمعنى عدم وجود أى فراغ  للقوات  متوضع« 
كان  وإن  األرض.  عىل  رويس  اسرتاتيجي  عسكري 
العسكري  االنسحاب  من  نوع  وجود  فعليًا  املرجح 
أنصار  ويدلل  نوعيًا؛  أو  جزئيًا  مسامه  كان  أيًا  الرويس 
الدورية  العسكرية  املتابعة  عمليات  بتوقف  الرأى  هذا 
وقوات  الروسية  اجلوية  القوات  هبا  تقوم  كانت  التي 
عنارص  ضد  السورية  البادية  ملناطق  العسكرية  الرشطة 
جبهة  هدوء  إىل  باإلضافة  وخالياه.  »داعش«  تنظيم 
يف  الشام«  حترير  »هيئة  عنارص  مع  الروسية  املواجهات 
تنفيذ  تعرقل  الزالت  التي  العوائق  من  بالرغم  إدلب 
 m4 اتفاق مارس 2020، فيام يتعلق باملمر اآلمن لطريق

االسرتاتيجى. 
السوري  إيران عسكريًا عىل أرض الرصاع  استفادة   -2
ودفعهم  سوريا،  يف  مقاتليها  من  لعدد  روسيا  بسحب 
لساحة احلرب يف أوكرانيا؛ حيث أخلت روسيا عددًا من 
العسكرية وسلمت  للرشطة  ونقاط  العسكرية  قواعدها 
اإلرشاف عليها لقوات احلرس الثوري اإليراين وقوات 
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حزب اهلل اللبناين. يضاف إىل ذلك وجود نشاط ملحوظ 
للمليشيات التابعة إليران يف مناطق واسعة من دير الزور 
اندالع  قبل  وكانت  العراق،  مع  احلدود  من  بالقرب 
احلرب الروسية-األوكرانية تتقاسم اإلرشاف العسكري 
يف بعض مناطق دير الزور مع القوات الروسية، لكن مع 
سحب روسيا لبعض قواهتا من املنطقة باتت املليشيات 
منطقة  األمني يف  االمتياز يف االرشاف  اإليرانية صاحبة 

يسكنها أغلبية سنية. 

كعادهتا  اإليرانية،  املليشيات  تتوىل  أن  املراقبون  ويتوقع 
يف العراق، إحداث قدر كبري من التغيري الديموغراىف يف 
هذه املنطقة لصالح الشيعة عىل حساب السنة، وهو أمر 

يصعب حدوثه يف ظل وجود القوات الروسية.  

خفض  مناطق  يف  اجلبهات  لتحريك  بوادر  وجود   -3
فوفقًا  الروسية-األوكرانية؛  احلرب  بدء  بعد  التصعيد 
ملتخصصني، فإن تغيري روسيا ملهامها العسكرية يف سوريا 
مع بدء حرهبا يف أوكرانيا من مهام قتالية إىل مهام حفظ 
بتصعيد  الدوليني  الفاعلني  أغرى  واالستقرار،  األمن 
الوضع يف بعض مناطق خفض التصعيد، وتظهر بعض 
بعملية  الرتكية  التهديدات  نربة  ارتفاع  يف:  مؤرشاهتا 
وتل  منبج  وحتديدًا  سوريا،  شامل  يف  رابعة  عسكرية 
مقاتىل  إلخراج  الفرات،  غرب  حلب  بمحافظة  رفعت 
الذى  املعارض،  الرتكي  الكردستانى  العامل  حزب 
والسبب  »قسد«.  الديمقراطية  سوريا  قوات  تساعده 
الرويس  االنشغال  يؤدي  أن  من  أنقرة  خماوف  ذلك  يف 
التنسيق  بأوكرانيا إىل عدم تنفيذها لوعودها بتويل مهمة 
مع »قسد« لفك دعمها لقوات حزب العامل الكردستاين 
والرتكي  السوري  الكرديني  الطرفني  وإبعاد  الرتكي 

املعارض لعمق 30 كم عن احلدود الرتكية. 

التموين  مسارات  عىل  للضغط  تركيا  عودة  أيضًا 
واإلمداد للقوات الروسية املوجودة رشق الفرات حال 
تراخي روسيا يف مراقبة املنطقة اآلمنة التي ترغب تركيا 
يف إقرارها شامل سوريا. هذا إىل جانب اقرتاب املليشيات 
اإليرانية من نقاط التامس مع املعارضة السورية يف إدلب؛ 

من  مستفيدة  املايض،   2022 من  األول  الربع  خالل 
أثار غضب  مما  العسكرية معها،  ملهامها  استبدال روسيا 
عوامل  من  ذلك  كان  وربام  السورية،  واملعارضة  تركيا 
تراجع تركيا عن العملية العسكرية الرتكية غرب الفرات 
خمافة أن تستخدمها املليشيات اإليرانية كذريعة للتدخل 
أوكرانيا،  باحلرب يف  انشغال روسيا  إدلب، يف وقت  يف 
باالتفاقات  االلتزام  فيه  تركيا  عىل  يصعب  الذي  األمر 

األمنية الثنائية بشأن إدلب.

باالنشغال  تأثرًا  للتصعيد  استعدادًا  األكثر  اجلبهة  أما 
والتي  السوري،  اجلنوب  جبهة  فهى  بأوكرانيا  الرويس 
وتوافقات  تسويات  عىل  بناًء  التصعيد  خفض  دخلت 
روسية-أمريكية تقيض بإبعاد القوات اإليرانية مسافة 80 
كم بعيدًا عن حدود اجلوالن املحتل. فقد شهد اجلنوب 
 ،2022 مارس  منذ  معتاد  غري  إيرانيًا  نشاطًا  السوري 
وإرسائيل؛  األردن  من  كل  لدى  قلقًا  يسبب  ما  وهو 
ويفرس هذا القلق تصعيد األخرية عسكريًا داخل اجلنوب 
السوري خالل العام املذكور. ويفرس أيضًا تأرجح املوقف 
اإلرسائييل من روسيا يف حرهبا ضد أوكرانيا، نتيجة تراجع 
عىل  السوري  اجلنوب  يف  املشرتك  األمني  التنسيق  وترية 

وقع انشغال روسيا باحلرب يف أوكرانيا.

انعكاسات اقتصادية
تعانى سوريا شأهنا شأن العديد من دول الرشق األوسط 
احلرب  وقع  عىل  حدهتا  ازدادت  حادة  اقتصادية  أزمة 

الروسية-األوكرانية؛ وانعسكت تداعياهتا يف:

وانخفاض  والطاقة  الغذاء  إمدادات  مستوى  تردي   -1
قيمة اللرية وارتفاع معدالت التضخم ومعدالت البطالة، 
تعاين  الرصاع كانت  أن سوريا خالل سنوات  والالفت 
أيضًا من أزمة اقتصادية، لكنها مل تصل إىل مستويات من 
احلدة كالتي وصلت إليها منذ اندالع احلرب الروسية-
التمويل  مستوى  تراجع  إىل  يعود  وذلك  األوكرانية؛ 
روسيا  توفره  كانت  الذي  واالقتصادي  املايل  والدعم 

للنظام السوري إىل جانب الدعم العسكري. 

سوريا .. عام من الحرب الروسية-األوكرانية
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بوقفها  السوري  للنظام  أوكرانيا  معاقبة  بخالف  هذا 
لروسيا  النظام  مساندة  خلفية  عىل  احلبوب  إمدادات 
ميدانيًا يف أوكرانيا بتجنيد مرتزقة من املقاتلني السوريني 
السوري  للنظام  الداعمة  إيران  ومساعدة  ناحية،  من 
يف  األخرية  استخدمتها  عسكرية  بإمدادات  لروسيا 

رضب عدة مدن أوكرانية من ناحية ثانية. 

يعد  فلم  للنظام؛  اإليراين  الدعم  مساحة  اتساع   -2
قارصًا عىل الدعم العسكرى، بل تعداه إىل تقديم الدعم 
اإليراين  الداخل  إشكاليات  من  بالرغم  االقتصادي 
تراجع  ملواجهة  االقتصادية، وذلك  العقوبات  وضغوط 
عىل  السوري  للنظام  االقتصادية  الروسية  املساعدات 

خلفية احلرب يف أوكرانيا. 

ظروف  رغم  استطاعت  إيران  فإن  ملتخصصني،  فوفقًا 
احلصار والعقوبات االقتصادية أن ُتنشئ شبكة مصالح 
اقتصادية كبرية داخل سوريا عىل مدار سنوات األزمة، 
بام يعني أهنا ستكون رقاًم اقتصاديًا مهاًم يف معادلة إعادة 
اإلعامر، ومشاركًا قويًا يف مرشوعات البنية التحتية، وما 
مناطق  كافة  يف  اإليراين  النفوذ  تعزيز  من  بذلك  يرتبط 
بفعل  تراجعت  والتي  سوريا  داخل  الروسية  السيطرة 

احلرب يف أوكرانيا.

يف  الرويس  االستثامر  معدالت  يف  ملحوظ  تراجع   -3
يف  تراجع  مع   ،2022 عام  أواخر  السوري  االقتصاد 
الذي  األمر  لسوريا،  الرويس  القمح  توريد  معدالت 
بام  النظام،  يواجهها  التي  االقتصادية  األزمة  من  يفاقم 
التي  املناطق  يف  اهلش«  »االستقرار  حالة  عىل  يؤثر  قد 
تأثريات  عن  فضاًل  املسلحة.  املعارضة  من  استعادها 
عىل  مؤخرًا  سوريا  شامل  رضب  الذي  املدمر  الزلزال 
اجلانب اإلنساين املتدهور بطبعه، وما ينتج عنه من تباطؤ 
وصول املساعدات اإلنسانية وخضوعها عىل مدى األيام 
املنظمة  وبني  النظام  بني  للمساومات  للكارثة  األوىل 
عزلته  لكرس  الكارثة  توظيف  األول  وحماوالت  األممية، 

السوريني  النازحني  عىل  احلادة  لتأثرياهتا  االعتبار  دون 
عىل  أساسًا  يعيشون  كانوا  والذين  املناطق  هذه  يف 
املساعدات الدولية، وجدير بالذكر هنا أن روسيا وعىل 
وقع تفاعالت حرهبا يف أوكرانيا، سبق وأن استخدمت 
سوريا،  يف  املعابر  عرب  اإلنسانية  املساعدات  إدخال  آلية 
قبل وقوع الزلزال، كورقة ضغط يف تفاعالهتا مع املنظمة 

الدولية والواليات املتحدة األمريكية ودول أوروبا.
حارضة  أوكرانيا  يف  األزمة  تداعيات  تبدو  وأخريًا، 
وبقوة عىل احلالة السورية من باب كون الفواعل الدولية 
أنفسهم  هم  السورية  األزمة  يف  املنخرطة  واإلقليمية 
كذلك  وتبدو  الروسية-األوكرانية،  باحلرب  املعنيني 
األوضاع املستقرة يف سوريا، إىل حد ما، قابلة للتصعيد 
السياسة  بأبعادها  ذكرها  السابق  التأثريات  وقع  عىل 
والعسكرية واالقتصادية، باعتبارها ارتدادات ناجتة عن 

تفاعالت القوى املعنية باألزمتني مع بعضها البعض.
تبدو  نفسها  القوى  هذه  أن  أيضًا  هنا  الالفت  لكن   
تم  التي  االستقرار  حالة  عىل  اإلبقاء  عىل  »حريصة« 
التوصل إليها يف سوريا منذ عام 2019 قائمة، حتى مع 
قناعتها بأنه »استقرار هش« عرضة ألية ارتدادات حادة 
أو  سوريا  يف  سواء  املستقبلية  تفاعالهتا  تفرضها  جديدة 
يزيد  أن  شأنه  من  احلرص  هذا  فإن  ثم،  ومن  أوكرانيا. 
من احتامالت العمل عىل تعزيز هذا االستقرار مستقباًل، 
تفاعالهتا  تركيز  يف  ترغب  ربام  القوى  تلك  أن  بمعنى 
عىل  أوكرانيا  يف  احلرب  حتدثه  الذي  التغيري  ملجريات 
أما  اجلديد،  العاملى  النظام  ستشكل  نتائجها  أن  اعتبار 
عامًا   12 بعد  السورية  الساحة  عىل  التصعيد  إىل  العودة 
الروسى  التدخل  من  سنوات  و7  األزمة  اندالع  عىل 
واملسارات  السياقات  من  بالعديد  حمكومة  فباتت  فيها 
والدوليني  اإلقليميني  الفاعلني  بني  املتعددة  واملباحثات 
أطراف  مواقف  تثبيت  إىل  أدت  وكلها  فيها،  املنخرطني 
خريطة  يف  واالستقرار  التوازن  من  حالة  عند  األزمة 

املصالح والنفوذ. 



الحرب الروسية-األوكرانية ومبدأ
 التوازن في السياسة الخارجية المصرية

د. معتز سالمة
خبير - مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيحية.
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شكل التوازن يف إدارة العالقات الدولية، مبدأ أساسيًا يف 
السياسة اخلارجية املرصية، تأكد يف موقفها خالل احلرب 
الروسية-األوكرانية. ففي الوقت الذي صوتت مرص يف 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة ضد الغزو يف فرباير 2022 
وأدانت ضم روسيا أربع مناطق من أوكرانيا يف أكتوبر، 
فقد حرصت وبشكل متزامن عىل إصدار بيانات توضح 
فيها خصوصية موقفها ورؤيتها لألبعاد األخرى لألزمة 

غري املضمنة يف قرار اجلمعية العامة. 

إىل أن جاء مؤمتر املناخ برشم الشيخ يف نوفمرب 2022، 
أطلق  حني  املتوازن،  ملوقفها  قوية  دفعة  مرص  وأعطت 
احلرب  وقف  إىل  الدعوة  السييس  عبدالفتاح  الرئيس 
سياق  يف  مرص  وضع  ما  وهو  سلميًا،  األزمة  وتسوية 

جهود الوساطة الدولية لتسوية األزمة. 

وعىل الرغم من أن مبدأ التوازن جيد جذوره يف السياسة 
واضح  بشكل  برز  أنه  إال  عقود،  منذ  املرصية  اخلارجية 
مع  مبكر  بشكل  وتأكد   ،2013 يونيو   30 ثورة  بعد 
)كوزير  السييس  عبدالفتاح  الرئيس  هبا  قام  التي  الزيارة 
للدفاع آنذاك إىل روسيا( يف فرباير 2014، والتي تتالت 
بعدها زيارات الرئيس ملوسكو، لتؤكد سعي مرص لتبني 
هنج متوازن يف سياستها اخلارجية، وهو هنج استمر منذ 
ذلك احلني، واجتهت إليه دول أخرى باإلقليم فيام بعد. 

ولقد أتى هذا املبدأ بثامره؛ ففازت مرص بعضوية جملس 
لعضوية  انضمت  كام  و2017،   2016 عامي  األمن 
نائبًا  انتخاهبا  وتم   ،2017 عام  اإلنسان  حقوق  جملس 
لرئيس املجلس يف العام ذاته، كام ترأست جمموعة الـ77 
عام  األفريقي  االحتاد  وترأست   ،2018 لعام  والصني 
2019، وأعيد انتخاهبا عضوًا بلجنة بناء السالم باألمم 

باملتحدة 2021/ 2022.

انعقاد  يف  سواء   ،2022 عام  يف  املبدأ  هذا  ثامر  وبرزت 
كمقر  مرص  عىل  التوافق  يف  أو   ،COP27 املناخ  مؤمتر 
لروسيا  الثنائية  االستشارية  اللجنة  اجتامع  الستضافة 
معاهدة  ملناقشة   ،BCC األمريكية  املتحدة  والواليات 
 ،2022 نوفمرب  أواخر  النووية  لألسلحة  ستارت  نيو 

وهو االجتامع الذي مل يعقد العتبارات خاصة بالطرفني 
األمريكي والرويس، وال ختص توافقهام عىل مرص كمقر 

للمفاوضات. 

بلينكن  أنتوين  األمريكي  اخلارجية  وزير  قام  ومؤخرًا، 
إثرها  عىل  قام  لروسيا،  رسالة  معه  حاماًل  ملرص  بزيارة 
وزير اخلارجية سامح شكري بزيارة إىل موسكو يف مهمة 
دبلوماسية بني الواليات املتحدة األمريكية وروسيا، مما 
يعني منح أطراف األزمة ملرص دور مهم يف البحث عن 

التسوية، واعرتافًا منهم بموقفها املتوازن. 

توازن املوقف املرصي من احلرب
بني  تشابك  نقطة  الروسية-األوكرانية  احلرب  مّثلت 
جمموعة كثيفة متداخلة من املبادئ واملصالح، وكان عىل 
للحفاظ عىل مصاحلها،  أن تسري عىل خيط رفيع  الدول 
دون أن ختالف مبادئها اخلاصة أو مبادئ القانون الدويل، 
تتبنى  أن  إال  املتحدة  كبلد مؤسس لألمم  ومل يكن ملرص 
املوقف الذي يتسق مع القانون الدويل، ويف الوقت نفسه 
املرصي  املوقف  وجاء  بدقة.  وحساهبا  مصاحلها  تقدير 
الدبلوماسية الوطنية يف إدارة مثل هذه  ليعكس خربات 
التكاليف  من  هائاًل  قدرًا  حتمل  التي  العاملية،  األزمات 

واألعباء، بام فيها تكلفة التصنيف واالستقطاب.   

املتحدة  األمم  يف  التصويتي  املوقف  متابعة  وتكشف 
كل  عقب  اخلارجية  وزارة  عن  الصادرة  والبيانات 
تصويت، احلسابات املعقدة للموقف املرصي من األزمة، 
وهناك واقعتان أساسيتان يف هذا الصدد: األوىل، خالل 
التصويت يف اجلمعية العامة ضد الغزو الرويس يف فرباير 
2022، والثانية خالل التصويت يف اجلمعية العامة ضد 
قرار روسيا بضم أربع مناطق من أوكرانيا يف 12 أكتوبر. 

املوقف  التزام  عىل  مرص  حرصت  التصويتني،  كال  يف 
الرشعية  جانب  إىل  واالصطفاف  القانوين،  املبدئي 
وإىل  روسيا  ضد  القرارين  جانب  إىل  فصوتت  الدولية؛ 
جانب األغلبية الساحقة من دول العامل، لكنها حرصت 
قرار،  كل  يف  اخلاصة  نظرها  وجهة  إبداء  عىل  املرتني  يف 
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عرب بيان من وزارة اخلارجية، يدعو لالنتباه إىل خلفيات 
ودوافع السلوك السيايس للدول والسياقات املحفزة عىل 

األزمات. 

دراسة خاصة، يف  إىل  البيانان  احلقيقة، حيتاج هذان  ويف 
للموقف،  الدقيقة  والتوازنات  التصويت  فلسفة  سياق 
الذي يأخذ يف حسبانه خمتلف حسابات القرار، ومصالح 

خمتلف األطراف يف سياق مبدئي أسايس.   

 ،2022 فرباير   24 يف  ألوكرانيا  الرويس  الغزو  فبعد 
صوتت مرص إىل جانب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
عن  فورًا  بالتوقف  روسيا  طالب  الذي  مارس،   2 يف 
 141 أصوات  جانب  إىل  أوكرانيا،  ضد  القوة  استخدام 
تصويتها  أعقبت  املرصية  اخلارجية  وزارة  ولكن  دولة، 
بيان  فذكر  ستة؛  نقاطًا  فيه  رشحت  ببيان  للقرار  املؤيد 
اخلارجية إن مرص صوتت لصالح القرار انطالقًا من إيامهنا 
ميثاق  ومقاصد  ومبادئ  الدويل  القانون  بقواعد  الراسخ 
البحث عن حل سيايس  أن  لكنه أضاف  املتحدة،  األمم 
رسيع إلهناء األزمة عرب احلوار وبالطرق السلمية جيب أن 
يظل هو اهلدف األسايس للمجتمع الدويل يف التعامل مع 
األزمة. ودعت مرص إىل بحث جذور األزمة ومسبباهتا، 
االقتصادية  العقوبات  توظيف  ملنهج  رفضها  وأعلنت 
األطراف،  متعدد  الدويل  النظام  آليات  إطار  خارج 
ودعت األطراف للتحيل باملسئولية الواجبة لضامن تدفق 
املساعدات اإلنسانية دون أي متييز، وجددت التحذير من 
مغبة اآلثار االقتصادية واالجتامعية لألزمة عىل االقتصاد 
العاملي برمته. ومل تنس التذكري بأمهية تناول كافة األزمات 

الدولية وفقًا ملعايري واحدة وثابتة.

ويف 12 أكتوبر 2022، صوتت مرص مع القرار الصادر 
روسيا  ضم  بإدانة  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  عن 
ألربع مناطق أوكرانية، وكان الرئيس الرويس فالديمري 
املناطق  بضم  مرسوم  عىل  أكتوبر   5 يف  وقع  قد  بوتني، 

األوكرانية األربع. 

عىل  املرصية  اخلارجية  وزارة  حرصت  الثانية،  وللمرة 
من  الدولية  للمواقف  عام  إطار  بناء  يف  األزمة  توظيف 

فيه  أكدت  التصويت،  عقب  بيانًا  فأصدرت  األزمة؛ 
برضورة  املؤثرة،  األطراف  وكل  النزاع  لطريف  مطالبتها 
التوصل إىل حل تفاويض يراعي شواغل مجيع األطراف 
متساٍو.  بشكٍل  الطرفني  مصالح  وحيقق  استثناء..،  دون 
املعايري يف  ازدواجية  التوقف عن  أمهية  البيان عىل  وأكد 
من  اجلهود  تكريس  إىل  داعيًا  الدولية،  القضايا  معاجلة 
أجل تسوية األزمة قبل أن تتطور إىل نقطة الالعودة. ومل 
يفت البيان دعوة املجتمع الدويل إىل وقفة للتساؤل: هل 
لو  األزمة؟، وماذا  تفادي حدوث هذه  املمكن  كان من 

كان قد تم تغليب صوت العقل ولغة احلوار؟. 
عىل  مرص  حرصت  التوازن،  ملبدأ  تطبيقها  سياق  ويف 
طرف،  ألي  األزمة  يف  انحيازها  عىل  ملمح  أي  حتايش 
أوكرانيا  أعلنت  فحينام  هامشيًا،  ملمحًا  كان  ولو  حتى 
)سيدات(  لإلسكواش  العامل  بطولة  املشاركة يف  رفضها 
التي نظمتها مرص يف ديسمرب 2022، وأرجعت السبب 
انضامم  استفتاءات  يف  مرصيني  مراقبني  مشاركة  إىل 
باسم  للمتحدث  بيان  نفت مرص يف  إىل روسيا،  املناطق 
اخلارجية بشكل قاطع أن تكون مرص أوفدت أية مراقبني 

ملتابعة هذه االستفتاءات. 

مبدأ التوازن يف السياسة املرصية
السياسة  يف  الدول  لتوجهات  احلاكمة  املبادئ  تتبلور 
اخلارجية عرب فرتات زمنية ممتدة، تشهد يف بعضها سيادة 
مفهوم حمدد، وقد تشهد يف بعضها اآلخر سيادة مفهوم 
معاكس، ويف فرتات أخرى قد جتمع بني مفاهيم متناقضة 
لتشكل فرتة من فرتات االضطراب والقلق، إىل أن تستقر 

عىل مفهوم يشكل جوهر سياستها اخلارجية. 
اخلارجية  السياسات  عليها  تستقر  التي  األفكار  وتتأثر 
باخلصائص والطبائع القومية لألمم وخرباهتا يف األزمات 
يف  البريوقراطي  اجلهاز  منظومة  عن  فضاًل  واحلروب، 
الداخلية،  وعالقاته  وتعليمه  اخلارجية  السياسة  جمال 
الدولة  ظروف  عىل  عالوة  الدولة،  رئيس  وشخصية 
االقتصادية والسياسية واالجتامعية، وحتديدها ألهدافها 

يف العامل واجلوار.  

الحرب الروسية-األوكرانية ومبدأ التوازن في السياسة الخارجية المصرية
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وعىل الرغم من أن هذه العوامل قد ترتك تأثريها املتباين 
اخلارجية  السياسة  عىل  القائمني  املختلفني  األفراد  لدى 
والعامل  بالدهم  األفراد  يدرك  وقد  ألخرى،  فرتة  من 
بشكل خمتلف، وتنعكس خربات دوهلم عليهم عىل نحو 
متناقض، فتنتهي إىل سياسات خارجية خمتلفة يف املواقف 
اخلطوط  عىل  تبقي  االختالفات  هذه  أن  إال  املتشاهبة، 
مبادئ  استمرارية  وبقدر  اخلارجية.  للسياسة  العريضة 
السياسة اخلارجية لفرتة زمنية أطول، بقدر ما تصبح أكثر 

استقرارًا وأقرب إىل العقيدة السياسية. 

ذلك بالتحديد هو املسار الذي تشكل عربه مبدأ التوازن 
طابعًا  أكسبها  نحو  عىل  املرصية،  اخلارجية  السياسة  يف 
خاصًا. وعىل سبيل املثال، فرغم اتفاق مجيع الدول عىل 
اهلدف  هذا  حتقيق  هنج  فإن  القومي،  األمن  محاية  مبدأ 
لدول  بالنسبة  حتقيقه  هنج  عن  خيتلف  ملرص  بالنسبة 
أخرى، فينتهي األمر بأن تصيغ مرص مبادئ عامة تساعد 
واستيعاب  بالتهدئة  وتلتزم  املتزنة  القرارات  بناء  عىل 
اآلخرين، بينام تتبنى دول أخرى مبادئ خمتلفة يف التعامل 
مع مهددات أمنها القومي، تدفعها إىل استباق األخطار، 
عىل  اإلرباك  واقع  تفرض  قد  أزمات  يف  الدخول  وربام 

السياق اإلقليمي كله. 

وتدرك مرص أهنا بلد كبري، وهي الدولة األقدم واألكثر 
أو مستوطنًا يف اإلقليم،  بلدًا وافدًا  سكانًا، وهي ليست 
ومن ثم ال تتعامل بنظرية اهلجوم االستباقي أو الوقائي 
الذي تتبناه دول أخرى، وإنام تتحىل بالصرب االسرتاتيجي 
عامل  مع  وتتعامل  األزمات،  وقت  سياستها  إدارة  يف 
دول  عليها  تقدم  التي  التعامل  من  أطول  بآجال  الزمن 
التي  املحاور،  سياسات  مرص  ترفض  ولذلك  أخرى. 

تفرض توجهات حمددة بشكل مسبق. 

مكاسب مرص من مبدأ التوازن
أكدت األزمة صواب متسك مرص بمبدأ التوازن، وذلك 
ما أكده احتفاظها بعالقاهتا عىل الدرجة نفسها من القوة 
بأطراف األزمة املختلفني، وهو ما يتضح من اخلطوات 

التي تبنتها الواليات املتحدة األمريكية نحو مرص يف عام 
العسكري  التعاون  استمرار  ناحية  من  سواء   ،2023
السياسيني  املسئولني  زيارات  ناحية  من  أو  وتعزيزه، 
املركزية  القيادة  قائد  )منهم  مستوى  بأعىل  والعسكريني 
اخلارجية،  ووزير  القومي  األمن  ومستشار  األمريكية 
جملس  رئيسة  بيلويس  ونانيس  بايدن  جو  الرئيس  وحتى 
النواب، اللذين قاما بزيارة مرص خالل مؤمتر املناخ برشم 

 .)COP27 الشيخ

املهام  قيادة  مرص  تولت  ذلك،  عىل  تأكيدية  وكخطوات 
البحرية  املالحة  حركة  بحامية  املكلفة   )153( املشرتكة 
وخليج  األمحر  البحر  مناطق  يف  اإلرهاب  ومكافحة 
عدن وباب املندب يف ديسمرب 2022، ونفذت القوات 
تدريبات بحرية  املسلحة املرصية خالل عام 2022، 3 
جويًا  وتدريبًا  األمريكية،  املتحدة  الواليات  مع  عابرة 
املرصية  احلكومة  احتفلت  رمزية،  خطوة  ويف  مشرتكًا. 
والسفارة األمريكية بعودة تابوت عنخ نامت )واملعروف 

باسم التابوت األخرض( إىل مرص يف 2 يناير 2023. 

 2022 عام  املرصي خالل  اجليش  قام  وباملقابل، 
 »5  - الصداقة  »جرس  املشرتك  البحري  بالتدريب 
الرويس  اخلارجية  وزير  وأشاد  الرويس.  اجلانب  مع 
ملرص«  واملسئول  »املتوازن  باملوقف  الفروف  سريجي 
وزير  زيارة  خالل  وذلك  أوكرانيا،  يف  األزمة  جتاه 
رسالة  حاماًل  موسكو  إىل  شكري  سامح  اخلارجية 
أمريكية يف يناير 2023، وأعلن الوزير الرويس موافقة 
االقتصادية،  املشرتكة  للجنة  خطوات  اختاذ  عىل  بالده 
الضبعة  يف  النووية  باملحطة  اخلاصة  املرشوعات  وتنفيذ 
التجاري  التبادل  حجم  وبلغ  املرشوعات،  من  وغريها 
يف هناية عام 2022 نحو 6 مليارات دوالر، وهو أعىل 
املركزي  البنك  أدرج  كام   ،2021 عام  يف  عليه  كان  مما 
الرويس اجلنيه املرصي ضمن أسعار رصف العمالت، 
تصدير  صفقات  مدفوعات  قبول  آلية  تفعيل  وقرر 
الضغط  ختفيف  يف  تسهم  خطوة  يف  بالروبل،  احلبوب 

عىل الدوالر حمليًا. 
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عام  األزمة  إدارة  يف  التوازن  مبدأ  تبني  مّكن  وهكذا، 
بمختلف  بعالقاهتا  االحتفاظ  من  مرص   ،2022
األطراف، وأدى الستقرار عالقاهتا يف السياق اإلقليمي 
عىل  نموذجًا  وقدمت  املواقف،  يف  تباينًا  شهد  الذي 
يف  اخلارجية  لسياستها  املعنوي  الرصيد  عىل  احلفاظ 
بني  يمزج  الذي  الدبلومايس  اإلرث  وعىل  الداخل، 
املبادئ واملصالح، وهو أمر مل يكن سهاًل يف ظل حسابات 
معقدة مجيعها حمفوف باملخاطر، ويدعو للسري عىل خيط 
رفيع وقت أزمة دولية هددت باالستقطاب العاملي، ويف 
االقتصادي  الوضع  عىل  لألزمة  السلبية  التداعيات  ظل 
أكثر  والذي جعل مرص من  الداخيل طيلة عام 2022، 

دول العامل تأثرًا هبا. 

الروسية-األوكرانية  األزمة  استمرار  توقع  ظل  ويف 
خالل عام 2023، ويف ظل تطورات الوضع االقتصادي 

بمبدأ  التمسك  استمرار  ملرص  املهم  من  فإن  الداخيل، 
التوازن بني أطراف األزمة، مع العمل وفق مسارين: 

يف  دورها  وتنشيط  الدبلومايس  املوقف  تعزيز  األول، 
األزمة،  تداعيات  يف  أساسيًا  رشيكًا  باعتبارها  الوساطة 
بل من أوىل الرشكاء، ومن ثم تطوير دورها يف الوساطة 
هلذا  ومتبنيني  ومطورين  داعمني  رشكاء  عن  والبحث 

الدور يف السياق اإلقليمي والدويل األشمل.

البحث  يف  دروسها  واستيعاب  األزمة  توظيف  والثاين، 
الداخل واخلارج، بحيث ال  الفرص االقتصادية يف  عن 
االقتصادية  التداعيات  إزاء  األيدي  مكتوفة  مرص  تبقى 
سياساهتا  تطور  أن  وإنام  الروسية-األوكرانية،  لألزمة 
يف  واخليارات  البدائل  ويوسع  األزمة،  مع  يتواءم  بام 

مواجهتها.  

الحرب الروسية-األوكرانية ومبدأ التوازن في السياسة الخارجية المصرية
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للحصول عىل إصدارات املركز
اإلدارة العامة للتوزيع: مؤسسة االهرام، شارع اجلالء، القاهرة- مجهورية مرص العربية 

Tel: +202- 27703331 / +202- 27703930 / +202- 27703898 / +202- 27705127 
Email: subsc@ahram.org.eg

وملعرفة نقاط التوزيع، اضغط عىل التايل:
 https://ahramstore.ahram.org.eg/CallMe.aspx 

وللرشاء واالشرتاك اإلليكرتوين اضغط عىل الرابط التايل:
 https://ahramstore.ahram.org.eg/Index.aspx 

أو األتصال باملركز مبارشة - مؤسسة االهرام، شارع اجلالء، القاهرة- مجهورية مرص العربية
Tel: +202- 27705129 / +202- 27705552  - Mobile: +20- 1558129699

Email: acpss@ahram.org.eg


