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ميونـــخ  مؤتمـــر  وأمـــام   ،2007 عـــام  فبرايـــر  فـــي 

الروســـي  الرئيـــس  وصـــف  األمـــن،  لسياســـات 

الســـوفيتي  االتحـــاد  انهيـــار  بوتيـــن"  "فالديميـــر 

بأنـــه "الكارثـــة الجيوسياســـية الكبـــرى فـــي القـــرن 

العشـــرين"، داعًيـــا إلـــى وضـــع نهايـــة لهيمنة القطب 

الواحـــد، وخلـــق نظـــام عالمـــي متعـــدد األقطـــاب، 

والكـــف عـــن تمـــدد حلـــف شـــمال األطلســـي )الناتـــو( 

فـــي  يأخـــذ  أوروبـــي  أمنـــي  شـــرًقا، وإنشـــاء نظـــام 

حيـــن  وعلـــى  األمنيـــة.  روســـيا  هواجـــس  االعتبـــار 

ُفهـــم خطـــاب "بوتيـــن" فـــي الغـــرب علـــى أنـــه رغبـــة 

فـــي اســـتعادة االتحـــاد الســـوفيتي الســـابق، رأى فيـــه 

بعـــض المراقبيـــن المســـتقلين -روس وغربييـــن- 

الحـــرب  بعـــد  مـــا  ترتيبـــات  علـــى  احتجـــاج  رســـالة 

البـــاردة وانهيـــار االتحـــاد الســـوفيتي؛ حيـــث أنشـــأت 

ـــا يقـــوم  الواليـــات المتحـــدة وحلفاؤهـــا نظاًمـــا أوروبيًّ

علـــى الـــدور المهيمـــن ألمريـــكا والموقـــع المركـــزي 

ــن  ــا لألمـ ــية، ضماًنـ ــكرية وسياسـ ــو كأداة عسـ للناتـ

الغربـــي علـــى حســـاب روســـيا.

وإن  روســـيا،  أن  تـــدرك  المتحـــدة  الواليـــات  وكانـــت 

تكـــن  لـــم  مضـــض،  علـــى  الجديـــد  الوضـــع  قبلـــت 

راضيـــة عنـــه، ولكنهـــا فضلـــت تجاهلهـــا والنظـــر إلـــى 

روســـيا علـــى أنهـــا قـــوة متراجعـــة. وعـــادة مـــا ُيشـــار 

ــم  ــه إذا لـ ــت أنـ ــخ أثبـ ــى أن التاريـ ــياق، إلـ ــذا السـ ــي هـ فـ

مســــتقبل التحركـــــات الروسـيــــة فـــي الـفـضــــــاء 
الســـابق الســـوفيتي 

السفـير/ د. عزت سعد

ــلـــشـــؤون الــخــارجــيــة ــري لـ ــمـــصـ ــر الــمــجــلــس الـ ــديـ مـ

يتـــم دمـــج قـــوة كبيـــرة مهزومـــة فـــي نظـــام مـــا بعـــد 

الحـــرب، أو إذا لـــم ُيعـــرض عليهـــا مـــكان تجـــده مقبـــوًلا، 

فإنهـــا ســـتبدأ، بمـــرور الوقـــت، فـــي اتخـــاذ مـــا يلـــزم مـــن 

تدابيـــر تســـتهدف تدميـــر ذلـــك النظـــام أو علـــى أقـــل 

تقديـــر تغييـــره، وهـــو مـــا تحـــاول روســـيا القيـــام بـــه فـــي 

أوكرانيـــا اليـــوم، ومـــن قبلهـــا فـــي جورجيـــا عـــام 2008.

ســـعت  الماضيـــة،  الثالثـــة  العقـــود  مـــدى  وعلـــى 

مـــع  التكيـــف  إلـــى  الروســـية  الخارجيـــة  السياســـة 

لهـــا،  بالنســـبة  المواتيـــة  غيـــر  الجديـــدة  الحقائـــق 

مـــع الســـعي فـــي الوقـــت ذاتـــه إلـــى وقـــف تدهـــور 

ــة  ــن خـــالل محاولـ ــالد مـ ــي للبـ الموقـــف الجيوسياسـ

الســـوفيتي  االتحـــاد  جمهوريـــات  دمـــج  إعـــادة 

الســـابق فـــي تنظيمـــات سياســـية-أمنية واقتصاديـــة 

 / األوروبيـــة  الهيـــاكل  أمـــل موازنـــة  علـــى  وتجاريـــة، 

فـــي  األطلنطيـــة، دون أن تحقـــق نجاًحـــا ملموًســـا 

هـــذا الشـــأن. وبجانـــب ذلـــك، اســـتخدمت موســـكو 

ــد العســـكري،  ــا الحشـ ــية، وأحياًنـ األدوات الدبلوماسـ

واســـتعراض القـــوة العســـكرية -دون جـــدوى- لتوجيه 

ـــًدا  ـــو شـــرًقا ُيعـــد تهدي ـــع حلـــف النات ـــأن توسُّ رســـائل ب

ـــا لألمـــن القومـــي الروســـي. ولفتـــرة طويلـــة، لـــم  جديًّ

تكـــن لـــدى موســـكو أيـــة وســـيلة لمقاومـــة موجـــات 

ــا  ــات، منهـ ــر خمـــس موجـ ــرًقا، عبـ ـــع الحلـــف شـ توسُّ

أربـــع تمـــت فـــي وجـــود "بوتيـــن" فـــي الحكـــم.
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النفــوذ فــي  لــدى روســيا مــا يكفــي مــن  فلــم يكــن 

واآلن  عليهــا،  للضغــط  وســائل  وال  البلــدان،  هــذه 

يبــدو -فــي تقديــر "بوتيــن"- أن لديهــا مــن الوســائل مــا 

ــه مــن نفــوذ ووقــف  يمكنهــا مــن تعويــض مــا فقدت

جــاء  الســياق،  هــذا  وفــي  الجيوسياســي.  تدهورهــا 

عســكرية  عمليــة  أســماه  مــا  بشــنِّ  "بوتيــن"  قــرار 

ــر الماضــي، ذكــر  "خاصــة" فــي أوكرانيــا صبــاح 24 فبراي

أن الهــدف منهــا وقــف تمــدد الناتــو شــرًقا مــن خــالل 

حيــاد أوكرانيــا، ضمــن أهــداف أخــرى.

تســـليط  إلـــى  المقـــال  يســـعى  ذلـــك،  ضـــوء  وفـــي 

الضـــوء علـــى السياســـة األمنيـــة الروســـية مـــا بعـــد 

إلنشـــاء  روســـيا  ومســـاعي  البـــاردة،  الحـــرب  انتهـــاء 

هيـــاكل موازيـــة للهيـــاكل األوروأطلنطيـــة فـــي الفضـــاء 

وتغيـــرات  الروســـي  والـــدور  الســـابق،  الســـوفيتي 

ا العمليـــة  المشـــهد الجيوسياســـي فـــي أوراســـيا، وأخيـــًر

أوكرانيـــا وتداعياتهـــا وارتداداتهـــا. العســـكرية فـــي 

الروســية  األمنيــة  السياســة  أولًا: 
مــا بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة

ترتبــط أزمــة روســيا مــع الواليــات المتحــدة وحلفائهــا 

البــاردة  الحــرب  بنهايــة  عامــة  بصفــة  األوروبييــن 

وانهيــار االتحــاد الســوفيتي؛ حيــث أنشــأت الواليــات 

المتحــدة وحلفاؤهــا نظاًمــا لألمــن األوروبــي يقــوم 

علــى الــدور الُمهيمــن لواشــنطن والموقــع المركــزي 

لحلــف الناتــو كأداة للتنظيــم العســكري والسياســي، 

فــي  ُيشــار  مــا  وعــادة  الغربــي.  األمــن  وضمــان 

بيــن  جــرت  التــي  الشــفوية  التفاهمــات  إلــى  ذلــك 

بإعــادة  ارتباًطــا  الغربييــن،  والقــادة  "جورباتشــوف" 

وتعهــد  وارســو،  حلــف  وســقوط  ألمانيــا،  توحيــد 

ــع حلــف الناتــو شــرًقا  الواليــات المتحــدة بعــدم توسُّ

ليشــمل دول الفضــاء الســوفيتي الســابق، خاصــة 

لــم  مــا  وهــو  المجــاورة،  الشــرقية  أوروبــا  بلــدان 

ــع الحلــف خمــس  يحــدث؛ حيــث شــهدت عمليــة توسُّ

موجــات منــذ عــام 1997 )بولنــدا – التشــيك - المجــر(، 

خــالل  حدثــت  أربــع  موجــات  منهــا   ،2020 عــام  وحتــى 

فتــرة حكــم "بوتيــن" الطويلــة شــملت: جمهوريــات 

البلطيــق الثــالث، وســلوفاكيا وســلوفينيا ورومانيــا 

والجبــل   ،)2009( وألبانيــا  وكرواتيــا   ،)2004( وبلغاريــا 

فــي  هــذا   .)2020( مقدونيــا  وشــمال   ،)2017( األســود 

الوقــت الــذي تمحــورت فيــه مطالــب موســكو األمنية 

ضمــن اســتراتيجيتها لألمــن األوروبــي حــول مطلــب 

رئيــس هــو عــدم توســيع الحلــف إلــى أراضــي االتحــاد 

الســابق.  الســوفيتي 

وُيشـــار إلـــى أنـــه عندمـــا انهـــار االتحـــاد الســـوفيتي عـــام 

ـــد نحـــو 25 مليـــون شـــخص مـــن أصـــل روســـي 
ِ
1991، ُوج

ــم 147  ــغ عددهـ ــذاك البالـ ــيا آنـ ــكان روسـ ــة بسـ -مقارنـ

الجديـــدة  الدوليـــة  الحـــدود  خـــارج  نســـمة-  مليـــون 

لروســـيا. وكان مـــن بيـــن هـــؤالء نحـــو مليونـــي شـــخص 

يشـــكلون القســـم األعظـــم مـــن ســـكان شـــبه جزيـــرة 

القـــرم، التـــي نقلهـــا "نيكيتـــا خروتشـــوف"، فـــي عـــام 1954، 

مـــن روســـيا االتحاديـــة إلـــى أوكرانيـــا. وكانـــت النتيجـــة 

ــام 1991هـــي انقســـام  ــار الدولـــة عـ ــر أهميـــة النهيـ األكثـ

قلـــب الدولـــة الروســـية القديمـــة وظهـــور دولتيـــن 

مســـتقلتين همـــا أوكرانيـــا وبيالروســـيا للمـــرة األولـــى 

ـــا. وقـــد أعقـــب قمـــة حلـــف  فـــي التاريـــخ الحديـــث تقريًب

الناتـــو فـــي بوخارســـت فـــي أبريـــل عـــام 2008، والتـــي 

ــا إليـــه،  ــا وأوكرانيـ ــا "بوتيـــن" بضـــم جورجيـ تعهـــد فيهـ

تدخـــل عســـكري روســـي فـــي جورجيـــا فـــي أغســـطس 

ـــل عســـكري جورجـــي أوًلا  مـــن العـــام نفســـه، بعـــد توغُّ

فـــي إقليـــم أوســـيتيا الجنوبيـــة. 

ترتبط أزمة روسيا مع الواليات المتحدة 
وحلفائها األوروبيين بصفة عامة بنهاية الحرب 
الباردة وانهيار االتحاد السوفيتي؛ حيث أنشأت 
الـــواليـــات الــمــتــحــدة وحــلــفــاؤهــا نــظــاًمــا لألمن 
األوروبي يقوم على الدور المهيمن لواشنطن 

والموقع المركزي لحلف الناتو.
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األوروبـــي  االتحـــاد  عـــرض  تســـبب   ،2014 عـــام  وفـــي 

علـــى أوكرانيـــا اتفاقيـــة شـــراكة بثـــورة "الميـــدان" فـــي 

كييـــف، فـــي زيـــادة المخـــاوف الروســـية مـــن عضويـــة 

أوكرانيـــا فـــي حلـــف الناتـــو؛ فمـــن منظـــور روســـيا، 

ــي  ــا، التـ ــة أوكرانيـ ــعى دولـ ــول أن تسـ ــر المقبـ ــن غيـ مـ

اعترفـــت موســـكو بســـيادتها علـــى الفـــور عـــام 1991، 

فـــي  االندمـــاج  إلـــى  إلـــى تشـــكيل حكومـــة تســـعى 

حلـــف شـــمال األطلســـي واالتحـــاد األوروبـــي، والحـــد 

ــم"  ــية، وتشـــجيع "تأميـ ــة الروسـ ــتخدام اللغـ مـــن اسـ

أوكرانيـــا.  فـــي  الروســـية  األرثوذكســـية  الكنيســـة 

وهكـــذا أدى وصـــول النظـــام الحالـــي فـــي عـــام 2014 

إلـــى اســـتيالء روســـيا علـــى شـــبه جزيـــرة القـــرم، ودعـــم 

ـــا فـــي منطقـــة دونبـــاس الشـــرقية  االنفصالييـــن ماديًّ

فـــي أوكرانيـــا. وكانـــت هـــذه هـــي الحالـــة األولـــي، منـــذ 

، فأحدثـــت 
ٍ

عـــام 1945، التـــي تضـــم فيهـــا روســـيا أراض

موجـــات مـــن الصدمـــة فـــي جميـــع أنحـــاء االتحـــاد 

الســـوفيتي الســـابق وأوروبـــا والعالـــم، ترتـــب عليهـــا 

سلســـلة مـــن العقوبـــات المتواصلـــة حتـــى اآلن. 

ــات التـــي  ــر مـــن نصيـــب الجمهوريـ وكان القلـــق األكبـ

إســـتونيا  مثـــل:  روســـية،  أقليـــات  فيهـــا  تعيـــش 

والتفيـــا، خاصـــة وأن الـــروس المقيميـــن فـــي الدولتيـــن 

ـــا علـــى حقـــوق المواطنـــة عندمـــا  لـــم يحصلـــوا تلقائيًّ

ـــت هـــذه الجمهوريـــات االســـتقالل قبـــل ثالثـــة 
ِ
ُمنح

الســـوفيتي.  الكامـــل لالتحـــاد  أشـــهر مـــن االنهيـــار 

ويؤكـــد بعـــض الخبـــراء الـــروس أن مخـــاوف بلـــدان 

تجاهلت السياسة األمريكية في التعامل 
مع روسـيا عوامل حاسـمة، مثل: تاريخ روسيا، 
األمنيـة  ومتطلباتهـا  وجغرافيتهـا،  وثقافتهـا، 
العقـود  طـوال  واتبعـت  موسـكو،  تراهـا  كمـا 
الواقعيـة  غيـر  السياسـات  الماضيـة  الثالثـة 
فـي فشـل سياسـتها  أسـهمت  التـي  نفسـها 

تجـاه موسـكو.

البلطيـــق وبولنـــدا مـــن روســـيا ال يمكـــن تفســـيرها 

تاريـــخ  بظـــروف  وإنمـــا  الحالـــي،  الواقـــع  باعتبـــارات 

هـــذه الـــدول المضطـــرب، واالحتـــالل الســـوفيتي لهـــا 

ــي.  ــي الماضـ فـ

ــر بعــض الخبــراء الغربييــن، مثــل "إيجويــن  وفــي تقدي

كبــار  مــن  وهمــا  سوكولســكي"،  و"ريتشــارد  رومــر" 

للســالم  األمريكيــة  كارنيجــي  بمؤسســة  الباحثيــن 

ــي، تجاهلــت السياســة األمريكيــة فــي التعامــل  الدول

مــع روســيا، إلــى حــد كبيــر، عوامــل حاســمة مثــل تاريــخ 

روســيا، وثقافتهــا، وجغرافيتهــا، ومتطلباتهــا األمنيــة 

األمريكيــة  اإلدارات  واتبعــت  موســكو،  تراهــا  كمــا 

غيــر  السياســات  الماضيــة  الثالثــة  العقــود  طــوال 

الواقعية نفســها التي أســهمت في فشــل سياســة 

واشــنطن تجــاه موســكو، والتــي ترتكــز علــى عامليــن 

روســيا  قبــول  رفــض  فــي  ــل  يتمثَّ األول:  رئيســين، 

بمــا هــي عليــه، كمــا يتضــح مــن المبــادرات المتكــررة 

إلصــالح نظامهــا السياســي وإعــادة تشــكيله، علــى 

الديمقراطيــة  تعزيــز  الكرمليــن  رفــض  مــن  الرغــم 

لالســتقرار  تهديــد  باعتبــاره  وحولهــا،  روســيا  فــي 

فيتعلــق  الثانــي:  العامــل  أمــا  الروســي.  الداخلــي 

باإلصــرار علــى أن حلــف الناتــو هــو المنظمــة األمنيــة 

البنيــة  ومــد  وأوراســيا،  ألوروبــا  الوحيــدة  الشــرعية 

األمنيــة األوروبيــة األطلســية إلــى الفضــاء األوراســي 

ــل فــي نظــر موســكو  المحيــط بروســيا، والــذي يمثِّ

تهديــًدا لألمــن الروســي. ويضيــف البعــض أن صنــاع 

بالغــوا  المتحــدة  الواليــات  فــي  السياســي  القــرار 

ا فــي تقديــر قــدرة أمريــكا علــى التأثيــر فــي  ا وتكــراًر مــراًر

الكرمليــن،  علــى  وتأثيرهــا  روســيا،  داخــل  التطــورات 

واشــنطن  ــدت  أكَّ موســكو،  تراجعــت  عندمــا  وأنــه 

حقهــا، بــل ومســؤوليتها فــي تعليــم روســيا وجيرانهــا 

كيفيــة إدارة شــؤونهم بــدًلا مــن مراعــاة اعتراضــات 

روســيا وأخــذ هواجســها فــي االعتبــار. 

وقــد كتــب "ريتشــارد بيتــس" أســتاذ دراســات الحــرب 

والســالم فــي جامعــة كولومبيــا، فــي دوريــة الشــؤون 
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لروسـيــــــا عــــــدد قـلـيــــــل مـــن الـحـلـفــــــاء 
العســـكريين، فاالتفاقيـــات الملزمـــة قانونًـــا هـــي 
ـــة  ـــا وأوســـيتيا الجنوبي فقـــط مـــع كل مـــن أبخازي
كدولتيـــن  روســـيا  بهمـــا  اعترفـــت  اللتيـــن 
مســـتقلتين عـــن جورجيـــا عـــام 2008، ومؤخـــًرا مـــع 

ولوجانســـك. دونيتســـك  مـــن  كل 

فــي  الحــرب  "أن   )2022 مــارس   10( ا  مؤخــًر الخارجيــة 

أوكرانيــا هــي النتيجــة المؤلمــة لــرد بوتيــن على خطأين 

مــن جانــب حلــف الناتــو، كان أولهمــا إعــالن الحلــف، 

فــي عــام 2008، أن أوكرانيــا وجورجيــا ســتنضمان إليــه 

يوًمــا مــا"، مضيًفــا أنــه فــي حالــة أوكرانيــا، كان مــن 

األفضــل وضــع خطــط لألخــذ بالنمــوذج الفنلنــدي، 

واســتبدال اســتقالل البــالد وديمقراطيتهــا بحيادهــا 

فــي العالقــات بيــن موســكو والغــرب.

ثانًيا: مساعي روسيا إلنشاء هياكل 
مـوازيـــة للهـيـــاكـــل األوروأطلنطية 

في الفضاء السوفيتي السابق

الجمهوريـــات  دمـــج  إعـــادة  إلـــى  موســـكو  ســـعت 

الســـوفيتية الســـابقة فـــي تنظيمـــات إقليميـــة، وبـــدأت 

ــتقلة، كتجمـــع يتســـم  ذلـــك بكومنولـــث الـــدول المسـ

وأذربيجـــان،  أرمينيـــا،  مـــن  ا  كلًّ اآلن  ويضـــم  بالمرونـــة 

وبيالروســـيا، وكازاخســـتان، وقيرغيزســـتان، ومولدوفـــا، 

وطاجيكســـتان وأوزبكســـتان بجانـــب روســـيا. وال تـــزال 

ـــل التجمـــع  ا فقـــط. وَتمثَّ أوكرانيـــا عضـــًوا، ولكـــن اســـميًّ

ــي، التـــي  الثانـــي فـــي منظمـــة معاهـــدة األمـــن الجماعـ

ُأنشـــئت فـــي مايـــو 1992، وتضـــم أرمينيـــا وبيالروســـيا 

وكازاخســـتان وقيرغيزســـتان وروســـيا وطاجيكســـتان. 

االقتصـــادي  االتحـــاد  فهـــو  الثالـــث  التجمـــع  أمـــا 

وبيالروســـيا  أرمينيـــا  يضـــم  والـــذي  األورآســـيوي، 

وروســـيا. وقيرغيزســـتان  وكازاخســـتان 

لـــم تحقـــق  التجمعـــات  بـــأن هـــذه  القـــول  ويمكـــن 

ــدول  ــة الـ ــت رابطـ ــد تحولـ ــدود، فقـ ــاح محـ ــوى نجـ سـ

مـــا  مرحلـــة  فـــي  للتفـــكك  آليـــة  إلـــى  المســـتقلة 

بعـــد االتحـــاد الســـوفيتي وبنـــاء الدولـــة، وبالنســـبة 

فـــي  فهـــي  الجماعـــي،  األمـــن  معاهـــدة  لمنظمـــة 

وليســـت  األمنـــي  للتعـــاون  اتفاقيـــة  األســـاس 

ا عســـكريًّا، بينمـــا ال يعـــدو االتحـــاد  تحالًفـــا سياســـيًّ

ـــا،  االقتصـــادي األورآســـيوي عـــن كونـــه اتحـــاًدا جمركيًّ

وال يمكـــن مقارنتـــه باالتحـــاد األوروبـــي. وهكـــذا مـــن 

الـــدول -عـــدا  غيـــر المســـتغرب أن تتخـــذ كل هـــذه 

بيالروســـيا- موقًفـــا محايـــًدا إلـــى حـــد كبيـــر إزاء العمـــل 

ا. أوكرانيـــا مؤخـــًر فـــي  الروســـي  العســـكري 

العســكريين؛  الحلفــاء  مــن  قليــل  عــدد  ولروســيا 

فاالتفاقيــات الملزمــة قانوًنــا هــي فقــط مــع كل مــن 

بهمــا  اعترفــت  اللتيــن  الجنوبيــة  وأوســيتيا  أبخازيــا 

روســيا كدولتيــن مســتقلتين عــن جورجيــا عــام 2008، 

ومؤخــًرا مــع كلٍّ مــن دونيتســك ولوجانســك. وتنص 

ضــد  مســلح  هجــوم  أي  أن  علــى  االتفاقيــات  هــذه 

طــرف ُيعــد هجوًمــا علــى الطــرف اآلخــر. وفضــًلا عــن 

ذلــك تتحمــل الــدول األعضــاء فــي معاهــدة األمــن 

حلــف  ببلــدان  بالمقارنــة  أقــل  التزامــات  الجماعــي 

التعــرف عليــه  يمكــن  مــا  شــمال األطلســي، وهــو 

مــن إجــراء مقارنــة للنــص ذي الصلــة فــي االتفاقيتيــن 

 )5( فالمــادة  المتبادلــة؛  األمنيــة  الضمانــات  بشــأن 

عــة فــي  مــن معاهــدة حلــف شــمال األطلســي الموقَّ

واشــنطن، فــي 4 أبريــل 1949، تنــص علــى أن: "تتفــق 

طــرف  ضــد  مســلح  هجــوم  أي  أن  علــى  األطــراف 

أو أكثــر منهــا، فــي أوروبــا وأمريــكا الشــمالية، يعتبــر 

هجوًمــا ضــد األطــراف كلهــا"، بينمــا تنــص المــادة )2( 

مــن معاهــدة األمــن الجماعــي، علــى أنــه: "فــي حــال 

اإلقليميــة إلحــدى  والســالمة  لألمــن  تهديــد  وجــود 

الــدول األعضــاء أو أكثــر، أو تهديــد للســلم واألمــن 

ا بتفعيــل  الــدول األعضــاء فــوًر الدولييــن، ســتقوم 

المشــتركة،  المشــاورات  آليــة    put into action
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للقضــاء  تدابيــر  واتخــاذ  مواقفهــا  تنســيق  بهــدف 

الــذي وقــع". وإجمــاًلا توفــر منظمــة  التهديــد  علــى 

ا للتعــاون  معاهــدة األمــن الجماعــي إطــاًرا مؤسســيًّ

العســكري التقنــي، وتبــادل المعلومــات، والتدريــب 

العســكري، الــذي ُيســتكَمل بالضمانــات الروســية 

الحالــة  وكانــت  ثنائيــة.  التفاقيــات  وفًقــا  لشــركائها 

الوحيــدة التــي تــم خاللهــا تفعيــل المعاهــدة فــي ينايــر 

األعضــاء  الــدول  حكومــات  إحــدى  لمســاعدة   2022

)كازاخســتان( الســتعادة االســتقرار بعــد احتجاجــات 

واســعة وأعمــال عنــف وقتــل داخليــة.

ولتجنــب أن يكــون لهــا حلفــاء مــن غيــر الــدول، وفــرت 

ــا لألقاليــم االنفصاليــة  ا قانونيًّ روســيا لنفســها إطــاًر

وإتمــام  مســتقلة،  كــدول  بهــا  االعتــراف  معلنــة 

اإلجــراءات القانونيــة الداخليــة فــي هــذا الشــأن، وعقــد 

معاهــدات صداقــة وتعــاون دفاعــي مشــترك يتيــح 

فــي  ويدخــل  عنهــا.  للدفــاع  عســكريًّا  التدخــل  لهــا 

ذلــك كلٌّ مــن أبخازيــا وأوســيتيا الجنوبيــة ودونيتســك 

ولوجانســك، أمــا بالنســبة إلقليــم "ترانسنيســتريا" 

االنفصالــي فــي مولدوفــا، فيتلقــى أشــكاًلا متنوعــة 

مــن المســاعدة مــن روســيا، وتجــري معــه تدريبــات 

مشــتركة، وتوجــد قــوات حفــظ ســالم فــي اإلقليــم 

بالحيــاد  مولدوفــا  التزمــت  وقــد   .1992 عــام  منــذ 

انضمامهــا  ــع  المتوقَّ غيــر  مــن  وبالتالــي  دســتوريًّا، 

فـــي  روســـيا  انخـــراط  مخاطـــر  تزايـــدت 
ـــرة؛ فقـــد أدت حالـــة  نزاعـــات عســـكرية غيـــر كبي
عـــدم االســـتقرار علـــى طـــول بعـــض الحـــدود 
إلـــى دفـــع روســـيا لزيـــادة حضورهـــا العســـكري، 
مناطـــق  فـــي  عســـكرية  قواعـــد  لهـــا  وباتـــت 
أوســـيتيا  وتحديـــًدا  المخاطـــر،  ذات  الصـــراع 
وأرمينيـــا  ومولدوفـــا  وأبخازيـــا،  الجنوبيـــة 

وطاجيكســـتان. وقيرغيزســـتانا 

لحلــف الناتــو فــي المــدى المنظــور، علًمــا بــأن روســيا 

ــا  ا بوحــدة مولدوفــا، وشــاركت دوريًّ اعترفــت رســميًّ

فــي حــوار بشــأن إعــادة توحيــد اإلقليــم االنفصالــي. 

المولدوفيــة  الحكومــات  ــت  تبنَّ جانبهــا  ومــن 

المتعاقبــة سياســة تهــدف إلــى التكامــل مــع االتحــاد 

األوروبــي، وطالبــت بانســحاب القــوات الروســية مــن 

اإلقليــم. وأشــارت قياســات رأي عديــدة إلــى انقســام 

بيــن  تقريًبــا  بالتســاوي  مولدوفــا  فــي  العــام  الــرأي 

ــون  ــن يميل ــون نحــو روســيا، والذي ــن يميل أولئــك الذي

نحــو أوروبــا، بمــا فــي ذلــك رومانيــا المجــاورة.

وكان "بوتيـــن" قـــد أعلـــن عـــن خطـــة فـــي عـــام 2011، ذكـــر 

أنهـــا تســـتهدف خلـــق ميثـــاق سياســـي اقتصـــادي 

عســـكري، أو اتحـــاد أوراســـي كامـــل يجمـــع أغلـــب 

ــم ُيكتـــب  ــه لـ ــابق، إال أنـ ــوفيتي السـ ــاد السـ دول االتحـ

ـــح أن يحـــدث ذلـــك  لهـــا النجـــاح أيًضـــا، ومـــن غيـــر المرجَّ

بســـبب  روس-  لمحلليـــن  -وفًقـــا  المســـتقبل  فـــي 

بـــل الـــدول المجـــاورة 
ِ
الشـــكوك وعـــدم الثقـــة مـــن ق

فـــي روســـيا، التـــي تســـعى وراء نســـختها الخاصـــة 

مـــن القوميـــة فـــي مرحلـــة مـــا بعـــد ســـقوط االتحـــاد 

الســـوفيتي.

وإزاء هــذا الفشــل فــي خلــق هيــاكل أمنيــة وسياســية 

واقتصاديــة فاعلــة، تزايــدت مخاطــر انخــراط روســيا 

فــي نزاعــات عســكرية غيــر كبيــرة؛ فقــد أدت حالة عدم 

االســتقرار على طول بعض الحدود إلى دفع روســيا 

المناطــق،  هــذه  فــي  العســكري  حضورهــا  لزيــادة 

وباتــت لهــا قواعــد عســكرية فــي مناطــق الصــراع 

ــا،  ــًدا أوســيتيا الجنوبيــة وأبخازي ذات المخاطــر، وتحدي

وطاجيكســتان،  وقيرغيزســتانا  وأرمينيــا  ومولدوفــا 

وزاد عــدد المناطــق التــي يمكــن لروســيا اســتخدام 

قوتهــا العســكرية فيهــا لحمايــة مــا تــرى أنــه يقــع 

فــي إطــار مصالحهــا القوميــة، ويشــمل ذلــك، ليــس 

تلــك المناطــق الواقعــة علــى حــدود البــالد فقــط، بــل 

أيًضــا تلــك التــي كانــت تعــد جــزًءا مــن المناطــق التــي 

تقــع فــي إطــار المســؤولية العســكرية والسياســية 
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المســتجدات  مــن  مجموعــة  أســهمت 
خــالل العاميــن األخيريــن فــي تغييــر المشــهد 
الجيوسياســي في أوراســيا، وهو ما اســتغلته 
روســيا فــي ترســيخ وضعيتهــا كقــوة رئيســة 
يصعــب تجاهلهــا علــى طــول حدودهــا الجديدة 
جنــوب  مــع  أو  الشــرقية  أوروبــا  مــع  ســواء 

القوقــاز وآســيا الوســطى.

البــاردة،  الحــرب  خــالل  الســابق  الســوفيتي  لالتحــاد 

قاعدتــان  لروســيا  توجــد  حيــث  ســوريا،  ومنهــا 

عســكريتان فــي طرطــوس والالذقيــة.

وتـغـيـــــــــرات  الـروســــــي  الــــدور  ثالثًـــا: 
المشـــهد الجيوسياســـي فـــي أوراســـيا

أســهمت مجموعــة مــن المســتجدات خــالل العاميــن 

فــي  الجيوسياســي  المشــهد  تغييــر  فــي  األخيريــن 

ترســيخ  فــي  روســيا  اســتغلته  مــا  وهــو  أوراســيا، 

علــى  تجاهلهــا  يصعــب  رئيســة  كقــوة  وضعيتهــا 

طــول حدودهــا الجديــدة ســواء مــع أوروبــا الشــرقية 

ــل هــذه  أو مــع جنــوب القوقــاز وآســيا الوســطى. وتتمثَّ

المســتجدات -بخــالف العمليــة العســكرية فــي أوكرانيا 

التــي ســنتناولها فــي بنــد مســتقل- فــي اآلتــي:

1. التكامل مع بيالروسيا:

كان أغسطس 2020 بمثابة نقطة تحول في السياسة 

"ألكسـندر  حملـة  أدت  حيـث  البيالروسـية؛  الخارجيـة 

لوكاشـينكو" ضـد المتظاهريـن الذيـن اتهمـوه بتزويـر 

االنتخابات الرئاسية إلى رفض الدول الغربية االعتراف 

مـع  العالقـات  تجميـد  ومـع  لبيالروسـيا،  رئيًسـا  بـه 

إلـى  "لوكاشـينكو"  المتحـدة، اضطـر  أوروبـا والواليـات 

ـي عـن سياسـته الخارجيـة المتقلبـة مـع روسـيا،  التخلِّ

حـد  إلـى  ومسـاعداتها  دعمهـا  علـى  معتمـًدا  وبـات 

كبيـر، وبدورهـا اسـتغلت موسـكو هـذا الوضـع لربـط 

بيالروسـيا بها من الناحيتين االقتصادية والعسـكرية 

فـي إطـار صيغـة دولـة االتحـاد التـي كانـت شـبه ميتـة 

ا مـا نظـرت روسـيا  رغـم إعالنهـا فـي عـام 1999، وكثيـًر

إلـى "لوكاشـينكو" كشـخص يصعب التنبـؤ بتصرفاته، 

واالعتمـاد عليـه.

وقــد رأينــا كيــف أصبحــت األراضي البيالروســية جبهة 

بــل القــوات 
ِ
رئيســة لمهاجمــة شــمال أوكرانيــا مــن ق

الماضــي،  فبرايــر  أواخــر  منــذ  الروســية  العســكرية 

واســتغالل "لوكاشــينكو" األزمــة فــي عالقــات روســيا 

بيالروســيا  أهميــة  علــى  الضــوء  لتســليط  بالغــرب 

ا بالنســبة لروســيا. وفــي هــذا  وأهميتــه هــو شــخصيًّ

الســياق، تجــدر اإلشــارة إلــى اســتضافة "لوكاشــينكو" 

فــي  وأوكرانيــا  روســيا  بيــن  تفــاوض  جــوالت  ثــالث 

انــدالع  منــذ  بيالروســيا،  مــع  الحدوديــة  المنطقــة 

الحــرب وحتــى منتصــف مــارس 2022.

2. عالقات روسيا بمنطقة البلقان:

شـــهد العقـــد الماضـــي بعـــض الحقائق الجيوسياســـية 

ـــل  ـــة مونتينيجـــرو )الجب ـــام جمهوري ـــدة، أبرزهـــا قي الجدي

لحلـــف  لالنضمـــام  خطواتهـــا  بتســـريع  األســـود( 

شـــمال األطلســـي بدعـــوى تـــورط روســـيا فـــي تدبيـــر 

انقـــالب فيهـــا. ومـــن المنظـــور الروســـي، كان الهـــدف 

ـــه إظهـــار أن "مونتينيجـــرو" مختلفـــة  مـــن هـــذا التوجُّ

عـــن صربيـــا التـــي تطـــور تعاوًنـــا عســـكريًّا مـــع روســـيا، 

بمـــا فـــي ذلـــك شـــراء أســـلحة روســـية وإجـــراء تدريبـــات 

عســـكرية مشـــتركة وتنســـيق الخطـــط العســـكرية. 

وفـــي تقديـــر خبـــراء روس، فـــإن ذلـــك يمكـــن أن يقـــود 

ـــر رســـمية  ـــة غي ـــات أمني ـــح ضمان ـــام روســـيا بمن ـــى قي إل

األمـــن  منظومـــة  فـــي  عضـــًوا  وجعلهـــا  لصربيـــا 

الجماعـــي لمعاهـــدة منظمـــة األمـــن الجماعـــي.

ويشــير الخبــراء الصــرب إلــى أن عــدوان قــوات حلــف 

الناتــو عــام 1999 ضــد يوغســالفيا الســابقة كان مــن 

الممكــن أال يحــدث بفضــل العالقــات المتطــورة مــع 
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األوضــاع  فــإن  روســية،  لتقديــرات  ووفًقــا  روســيا. 

صــرب  ووجــود  البلقــان،  منطقــة  فــي  الحاليــة 

عــي هــذه األخيــرة بأنهــم  يعيشــون خــارج صربيــا، تدَّ

تحــرك  تســتوجب  تمييزيــة  لمعامــالت  يتعرضــون 

صربيــا لحمايتهــم، قــد تشــجع صربيــا علــى اســتخدام 

الرســمية. الروســية غيــر  الضمانــات األمنيــة 

3. الحرب حول ناجورنو – كاراباخ:

فـي  وأرمينيـا  أذربيجـان  بيـن  الحـرب  هـذه  اندلعـت 

سـتة  لمـدة  للنـزاع  تجميـد  بعـد   ،2020 عـام  خريـف 

وعشـرين عاًمـا بفضـل وقـف إطـالق النـار بوسـاطة 

موسـكو، وبعـد أن فشـلت روسـيا فـي منـع نشـوب 

حـرب جديـدة، وجـدت نفسـها فـي موقـف ال ُتحسـد 

وشـريكتها  أرمينيـا  الرسـمية  حليفتهـا  بيـن  عليـه 

الواقعيـة،  سياسـتها  إطـار  وفـي  أذربيجـان.  الغنيـة 

أسـاس  علـى  الصـراع،  عـن  بعيـدة  موسـكو  بقيـت 

أن التزاماتهـا التعاهديـة المرتبطـة بعضويـة أرمينيـا 

اإلقليـم  تشـمل  ال  الجماعـي  األمـن  معاهـدة  فـي 

المتنـازع عليـه، واكتفـت برؤية حليفتها أرمينيا تخسـر 

الحـرب نتيجـة للتحالـف الوثيـق ألذربيجـان مـع تركيـا - 

المنطقـة. فـي  لروسـيا  التاريخـي  المنافـس 

نت موسكو من الحد من الضرر الذي  ومع ذلك، تمكَّ

لحـق بمكانتهـا الدوليـة؛ إذ نجحـت فـي وقـف القتـال 

بعـد أن بـات النصـر األذربيجانـي واضًحـا، ولكـن قبـل 

طـرد األرمـن تماًمـا مـن اإلقليـم. وتوسـطت روسـيا 

فـي اتفـاق جديـد مـع أطـراف النـزاع، ال يـزال صامـًدا 

واحتفظت بموقفها كوسـيط وحيد، ونشـرت للمرة 

وتقـوم  كارابـاخ،  فـي  السـالم  لحفـظ  قـوة  األولـى 

القـوات الروسـية اآلن بحمايـة مـا تبقـى مـن الجيـب 

األرمينـي داخـل أراضـي أذربيجـان.

والخالصـة هنـا هـي أن أزمـة إقليـم ناجورنـو - كارابـاخ 

كشـفت عـن األولويـة التـي تقرهـا روسـيا لمصالحهـا 

الوطنيـة بعيـًدا عـن العواطـف -سـواء فيمـا يتعلـق 

القديمـة  منافسـتها  تركيـا  أو  أرمينيـا  بحليفتهـا 

الجديدة- فضًلا عن قدرتها على الحفاظ على التوازن 

تعقيـًدا، واسـتعدادها السـتخدام  الحـاالت  أكبـر  فـي 

القـوة العسـكرية ألغـراض حفـظ السـالم.

4. استعادة االستقرار في كازاخستان:

اسـتجابت روسـيا علـى الفـور لنـداء المسـاعدة مـن 

رئيس كازاخسـتان لمواجهة االحتجاجات االجتماعية 

واسـعة النطـاق التي جـرت أوائل يناير الماضي، والتي 

دولـة  فـي  أعمـال عنـف وقتـل وتخريـب  إلـى  تحولـت 

تشـترك روسـيا معها في حدود مفتوحة بطول 7500 

كلـم. وبغـض النظـر عـن أسـباب االحتجاجـات، ولكـي 

النظـام، قامـت  تسـاعد كازاخسـتان علـى اسـتعادة 

روسـيا بتفعيـل منظمـة معاهـدة األمـن الجماعـي، 

ـذت المنظمـة عمليـة  وألول مـرة منـذ تأسيسـها، نفَّ

لحفظ السالم بقيادة روسيا شارك فيها 2500 جندي، 

ا؛ ممـا سـمح  معظمهـم مـن القـوات المحمولـة جـوًّ

الشـغب  مثيـري  ضـد  بالتحـرك  الكازاخيـة  للقـوات 

السـتعادة النظام. وقد فاجأت روسـيا العالم بمدى 

وفعاليـة  كازاخسـتان،  إلـى  لقـوات  إرسـالها  سـرعة 

الدعـم، وكيـف أمكـن تجنـب خطـر الصـدام مـع  هـذا 

قـوة  انسـحاب  سـرعة  مـدى  ثـم  الشـغب،  مثيـري 

بـدء  مـن  فقـط  أسـبوعين  بعـد  بالكامـل  المنظمـة 

روسـيا  بـأن  القـول  يمكـن  لذلـك،  ونتيجـة  العمليـة. 

عـززت نفوذهـا فـي كازاخسـتان بجانـب القضـاء علـى 

خطـر تفككهـا.
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تســعى روســيا مــن خــالل إظهــار قدراتهــا 
العســكرية وتصميمها السياســي علــى التدخل، 
توافــق  علــى  تقــوم  جديــدة  بنيــة  تحــل  أن  إلــى 
روســي/أمريكي محــل النظــام األمنــي األوروبــي 
الحالــي القائــم علــى هيمنــة الواليــات المتحــدة 

والــدور المركــزي لحلــف الناتــو.

رابًعا: العملية العسكرية في أوكرانيا 
وتداعياتها وارتداداتها السلبية

ــة لألزمــة  علــى خــالف وصــف وســائل اإلعــالم الغربي

بســبب  الجــاري،  العــام  أوائــل  فــي  اندلعــت  التــي 

الحشــد العســكري الروســي علــى الحــدود األوكرانيــة، 

بأنهــا أزمــة بيــن روســيا وأوكرانيــا، نظــرت موســكو 

إليهــا بطريقــة مختلفــة، ذلــك أنــه مــن خــالل إظهــار 

علــى  السياســي  وتصميمهــا  العســكرية  قدراتهــا 

بنيــة جديــدة  إلــى أن تحــل  التدخــل، تســعى روســيا 

النظــام  محــل  روســي/أمريكي  توافــق  علــى  تقــوم 

األمنــي األوروبــي الحالــي القائــم علــى هيمنــة الواليــات 

المتحــدة والــدور المركــزي لحلــف الناتــو.

الرئيــس  ألقــى  الماضــي،  فبرايــر   21 وفــي  وهكــذا 

ًلا اســتدعى فيــه تاريــخ بــالده  "بوتيــن" خطاًبــا مطــوَّ

ا بفتــرة مــا بعــد انتهــاء الحــرب  اإلمبراطــوري مــروًر

األمنيــة  بالشــواغل  الغــرب  اكتــراث  وعــدم  البــادرة، 

دونيتســك  بإقليمــي  االعتــراف  معلًنــا  لبــالده، 

واللتيــن طلبتــا  كدولتيــن مســتقلتين،  ولوجانســك 

مــن روســيا المســاعدة، بحســب "بوتيــن". وفــي 24 

ــر، ظهــر "بوتيــن" مجــدًدا علــى شاشــات التلفــاز  فبراي

"خاصــة"،  عســكرية  بعمليــة  القيــام  عــن  معلًنــا 

اســتناًدا إلــى المــادة 51 مــن ميثــاق األمــم المتحــدة، 

تســتهدف حمايــة الــروس فــي إقليمــي دونيتســك 

ا إلــى أن بــالده ال تخطــط الحتــالل  ولوجانســك، مشــيًر

العمليــة  عــن  اإلعــالن  ولقــي  األوكرانيــة،  األراضــي 

وحلفائهــا  واشــنطن  مــن  واســعة  دوليــة  إدانــات 

بمحاســبة  األمريكــي  الرئيــس  ــد  وتعهَّ الغربييــن، 

عليهــا. مســبوقة  غيــر  عقوبــات  وفــرض  روســيا 

فــي  وحلفائهــا  المتحــدة  الواليــات  فشــل  وبعــد 

يديــن  الدولــي  األمــن  قــرار مــن مجلــس  اســتصدار 

إلــى  لجــأت  الروســي،  الفيتــو  بســبب  العمليــة 

الجمعيــة العامــة التــي عقــدت جلســة طارئــة، فــي 

ا بأغلبيــة  2 مــارس 2022، اعتمــدت فــي ختامهــا قــراًر

ثلثــي األعضــاء، يشــجب "بأشــد العبــارات" العــدوان 

ا  الروســي علــى أوكرانيــا، ويطالــب روســيا بالكــف فــوًر

عــن اســتخدامها للقــوة ضــد أوكرانيــا، واالمتنــاع عــن 

أي تهديــد أو اســتخدام غيــر قانونــي للقــوة ضــد أي 

دولــة عضــو. وطالــب القرار روســيا بالســحب الفوري 

والكامــل غيــر المشــروط لجميــع قواتهــا العســكرية 

تــت لصالــح القــرار 141 دولــة،  مــن أراضــي أوكرانيــا، وصوَّ

روســيا وســوريا  هــي:  دول ضــده،   5 تــت  فيمــا صوَّ

وامتنعــت  الشــمالية،  وكوريــا  وإريتريــا  وبيالروســيا 

الصيــن  بينهــا:  مــن  التصويــت،  عــن  دولــة   35

والهنــد وإيــران وكوبــا وباكســتان والعــراق والجزائــر 

الســودان.  وجنــوب  والســودان 

وقـــد ســـبق التدخـــل العســـكري مســـاعي دبلوماســـية 

بيـــن روســـيا  األطـــراف،  ثنائيـــة ومتعـــددة  مكثفـــة، 

نتائـــج،  أي  عـــن  تســـفر  لـــم  وحلفائهـــا،  والواليـــات 

ــادة  ــن القيـ ــة بيـ ــدم الثقـ ــوة عـ ــذي عكـــس هـ ــر الـ األمـ

ـــد الرئيـــس "بوتيـــن" بأنـــه  الروســـية والغـــرب، وقـــد توعَّ

موســـكو  تتخـــذ  فســـوف  المحادثـــات  فشـــلت  إذا 

ــو  ــكرية، وهـ ــى عسـ ــة"، وحتـ ــكرية تقنيـ ــراءات "عسـ إجـ

ــل. ــدث بالفعـ ــا حـ مـ

بنـــزع  العســـكرية  عمليتهـــا  موســـكو  رت  بـــرَّ وقـــد 

يكفـــل  بمـــا  حيادهـــا،  وإعـــالن  أوكرانيـــا،  ســـالح 

األطلســـي،  شـــمال  حلـــف  إلـــى  انضمامهـــا  عـــدم 

بهـــا  ـــكت  تمسَّ قـــد  كانـــت  أخـــرى  طلبـــات  بجانـــب 

فـــي مفاوضاتهـــا قبـــل شـــن العمليـــة العســـكرية، 
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ـــع  توسُّ بعـــدم  مكتوبـــة  أمنيـــة  ضمانـــات  شـــملت 

ــابقة،  ــوفيتية سـ ــى دول سـ ــًدا إلـ ــرًقا وتحديـ ــو شـ الناتـ

وعـــدم وضـــع أنظمـــة أســـلحة هجوميـــة فـــي أوروبـــا، 

الروســـية،  األراضـــي  إلـــى  مداهـــا  يصـــل  أن  يمكـــن 

وســـحب البنيـــة األساســـية العســـكرية التـــي أقامهـــا 

الناتـــو فـــي أوروبـــا الشـــرقية منـــذ توقيـــع القانـــون 

ـــع  التأسيســـي للعالقـــات بيـــن الناتـــو وروســـيا الموقَّ

فـــي عـــام 1997.

والماليـــة  االقتصاديـــة  العقوبـــات  مـــن  وبالرغـــم 

غيـــر المســـبوقة التـــي وّقعتهـــا الواليـــات المتحـــدة 

وحلفاؤهـــا علـــى روســـيا، ال يـــزال الرئيـــس الروســـي 

ــا علـــى اســـتمرار العمليـــة العســـكرية حتـــى  مصمًمـ

أن  المراقبيـــن  بعـــض  ويعتقـــد  أهدافهـــا،  تحقيـــق 

نهايـــة  منـــذ  األولـــى  -وللمـــرة  أظهـــرت  العمليـــة 

الســـتخدام  روســـيا  اســـتعداد  البـــاردة-  الحـــرب 

ـــع الناتـــو  القـــوة العســـكرية لمنـــع المزيـــد مـــن توسُّ

فـــي الفضـــاء الســـوفيتي الســـابق رغـــم المخاطـــر 

لذلـــك. االســـتراتيجية 

وبالنظـــر إلـــى توقيـــت العمليـــة العســـكرية، أشـــار 

العديـــد مـــن المراقبيـــن إلـــى أنـــه ربمـــا يكـــون الرئيـــس 

الدوليـــة  البيئـــة  االعتبـــار  بعيـــن  أخـــذ  قـــد  الروســـي 

المتغيـــرة، وبصفـــة خاصـــة تراجـــع الـــدور األمريكـــي 

ــي  ــحاب األمريكـ ــي االنسـ ــاه فـ ــذي رأينـ ــو الـ ــى النحـ علـ

العـــام  مـــن  أغســـطس  فـــي  أفغانســـتان،  مـــن 

الداخليـــة  األجنـــدة  علـــى  "بايـــدن"  وتركيـــز  الماضـــي، 

فـــي  الروســـية  العســـكرية  العمليـــة 
أوكرانيـــا أظهـــرت -وللمـــرة األولـــى منـــذ نهايـــة 
ـــاردة- اســـتعداد روســـيا الســـتخدام  الحـــرب الب
ـــع  القـــوة العســـكرية لمنـــع المزيـــد مـــن توسُّ
الناتـــو فـــي الفضـــاء الســـوفيتي الســـابق رغـــم 

المخاطـــر االســـتراتيجية لذلـــك.

للجائحـــة،  واالجتماعيـــة  االقتصاديـــة  والتداعيـــات 

فـــي  واالنقســـام  الصيـــن،  مـــع  التنافـــس  ـــا  وخارجيًّ

األوروبـــي. االتحـــاد  صفـــوف 

ـــة التـــي مضـــت  ومـــع ذلـــك، كشـــفت األســـابيع القليل

مـــن  عـــدد  عـــن  العســـكرية  العمليـــة  بـــدء  علـــى 

اآلتـــي: أهمهـــا  الســـبيلة،  واالرتـــدادات  التداعيـــات 

أن التدخـــل العســـكري خلـــق واقًعـــا جديـــًدا، لـــم . 1

منســـك  اتفاقيـــات  تنفيـــذ  مســـألة  معـــه  تعـــد 

أمـــام  النقـــاش  ُأغلـــق  كمـــا  مطروحـــة،  قضيـــة 

مطالـــب روســـيا األساســـية، علـــى النحـــو الســـابق 

اإلشـــارة إليـــه، علـــى األقـــل فـــي الوقـــت الحالـــي. 

أراضـــي  وحـــدة  باتـــت  الغربـــي،  المنظـــور  ومـــن 

أوكرانيـــا ودعـــم صمودهـــا أمـــام الجيـــش الروســـي 

بمثابـــة أولويـــة األولويـــات اآلن. 

فـــي تقديـــر الكثيريـــن "بعـــث هـــذا التدخـــل حلـــف . 2

ــاد"؛ ذلـــك أنـــه  شـــمال األطلســـي مـــن تحـــت الرمـ

منـــذ بـــدء التدخـــل أظهـــرت الواليـــات المتحـــدة 

وباقـــي أعضـــاء الحلـــف تماســـًكا واضًحـــا وحماًســـا 

بجانـــب  والمعـــدات،  باألســـلحة  أوكرانيـــا  لدعـــم 

غيـــر  والعقوبـــات  القـــوي  السياســـي  الدعـــم 

المســـبوقة، ولـــم َيعـــد هنـــاك مجـــال للحديـــث 

"ماكـــرون"  الفرنســـي  الرئيـــس  أســـماه  عمـــا 

ألوروبـــا.  االســـتراتيجي"  الذاتـــي  "االســـتقالل  بــــ 

والالفـــت فـــي هـــذا الســـياق أنـــه كان مـــن المقـــرر 

أن يقـــوم وزراء دفـــاع دول االتحـــاد األوروبـــي ببحـــث 

اقتـــراح إنشـــاء القـــوة األوروبيـــة المســـتقلة عـــن 

فـــي  اجتمـــاع  خـــالل  األطلســـي،  شـــمال  حلـــف 

15 ينايـــر الماضـــي، لكـــن بـــدًلا مـــن ذلـــك اقتصـــر 

التـــي  األوكرانيـــة  األزمـــة  بحـــث  علـــى  االجتمـــاع 

فرضـــت نفســـها علـــى أجندتـــه، خاصـــة أن الـــدول 

األوروبيـــة أبـــدت اســـتياءها مـــن تهميـــش روســـيا 

لهـــا، والتركيـــز دائًمـــا علـــى الحـــوار مـــع واشـــنطن 

التغيـــر  ومـــع  بامتيـــاز.  أوروبـــي  شـــأن  فـــي  أوًلا 
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ـــع  توسُّ أن  الغـــرب  تأكيـــد  مـــن  بالرغـــم 
حلـــف الناتـــو ليـــس بالضـــرورة موجًهـــا ضـــد 
ـــر ســـلًبا علـــى تقييـــم الكرمليـــن  روســـيا، فقـــد أثَّ
مـــن  ونواياهـــا  المتحـــدة  الواليـــات  لدوافـــع 
دائًمـــا  قوبلـــت  التـــي  التوســـيع،  عمليـــة 

الـــروس. مـــن  قويـــة  باعتراضـــات 

ـــاك  ـــى األرض، هن ـــة عل ـــر فـــي الظـــروف األمني الكبي

مخاطـــر جديـــدة مـــن أن يمتـــد الصـــراع إلـــى مـــا وراء 

حـــدود أوكرانيـــا، مـــع انخـــراط أوروبـــا فـــي حالـــة مـــن 

ــى  ــة إلـ ــوات األمريكيـ ــق القـ ــلح، وتدفـ ــادة التسـ إعـ

المنطقـــة لطمأنـــه وتعزيـــز دول شـــرق أوروبـــا، 

كمـــا أعربـــت دول، مثـــل فنلنـــدا والســـويد، عـــن 

ــا األمنيـــة، ويجـــري الحديـــث عـــن فـــرص  مخاوفهـ

انضمامهـــا للحلـــف فـــي المســـتقبل.

االقتصـــاد . 3 تأثـــر  إلـــى  عديـــدة  تقديـــرات  تشـــير 

الروســـي بشـــدة بالعقوبـــات الغربيـــة الجديـــدة، 

ـــة"،  والتـــي وصفهـــا البعـــض بـــــ "الحـــرب االقتصادي

المالـــي  النظـــام  حرمـــان  مـــن  امتـــدت  والتـــي 

الدوليـــة  المدفوعـــات  منظومـــة  مـــن  الروســـي 

"ســـويفت" )SWIFT(، لتشـــمل حرمـــان الكرمليـــن 

مـــن اســـتخدام احتياطاتـــه مـــن النقـــد األجنبـــي، 

وتطبيـــق ضوابـــط التصديـــر لمنـــع روســـيا مـــن 

اســـتيراد الســـلع التكنولوجيـــة الفائقـــة. وُيشـــار 

فـــي ذلـــك إلـــى أن هـــذه هـــي المـــرة األولـــى التـــي 

ضـــد  العقوبـــات  هـــذه  مثـــل  فيهـــا  ُتســـتخَدم 

اقتصـــاد عالمـــي كبيـــر مثـــل روســـيا. ففـــي غضـــون 

أيـــام قالئـــل، كان تأثيـــر هـــذه التدابيـــر محسوًســـا؛ 

المواطنـــون  واصطـــف  الروبـــل،  انهـــار  فقـــد 

لســـحب  البنـــوك  أمـــام  طوابيـــر  فـــي  الـــروس 

مدخراتهـــم، وفرضـــت الحكومـــة الروســـية ضوابط 

علـــى رأس المـــال، وخرجـــت الشـــركات الغربيـــة، 

ــا، بســـرعة مـــن  مثـــل "بريتيـــش بتروليـــوم" وغيرهـ

الســـوق الروســـية، وامتـــدت العقوبـــات لتشـــمل 

جـــزاءات دبلوماســـية وثقافيـــة ورياضيـــة، بشـــكل 

ــل. ــه مثيـ ــبق لـ ــم يسـ لـ

كان من بين االرتدادات السـلبية للتدخل الروسـي . 4

أن الخصوصية في عالقات روسيا بألمانيا، والتي 

ـا فـي معادلـة عالقـات موسـكو  تعـد عامـًلا مهمًّ

سـلًبا  تأثـرت  قـد  المتحـدة،  والواليـات  بأوروبـا 

برليـن  فـي  الحاكـم  التحالـف  وجـد  فقـد  وبشـدة؛ 

نفسـه فـي وضع محيـر، واضطر ليس إلى تجميد 

مشروع "نورد ستريم 2" فقط، بل أيًضا إلى تزويد 

أوكرانيا باألسـلحة والمعدات العسـكرية الفتاكة 

)ألـف صـاروخ مضـاد للدبابـات، و500 صـاروخ أرض 

الجيـش  مخـزون  مـن  "سـتينجر"  نـوع  مـن  جـو 

ـرت خروًجـا علـى ثوابـت 
ِ
األلمانـي(، فـي خطـوة اعُتب

السياسـة الخارجيـة واألمنيـة األلمانية المعتمدة 

منـذ نهايـة الحـرب العالميـة الثانيـة. ومـع ذلـك، ال 

ينبغـي قـراءة الموقـف األلمانـي الجديـد علـى أنـه 

ـك  العسـكري، حيـث تمسَّ التصعيـد  إلـى  سـعي 

شـولتز"  "أوالف  الجديـد  األلمانـي  المستشـار 

باسـتبعاد تدخـل حلـف الناتـو عسـكريًّا فـي األزمة، 

رغـم رفـع موازنـة الدفـاع فـي الميزانيـة األلمانيـة 

مـن  بهـا  ُتقرِّ يـورو،  مليـار  مائـة  لتتجـاوز  الجديـدة 

نسـبة 2% مـن إجمالـي الناتـج المحلـي التـي تنـص 

عليهـا معاهـدة الناتـو. 

ـــع حلـــف  ـــا، بالرغـــم مـــن تأكيـــد الغـــرب أن توسُّ وختاًم

ــد  ــيا، فقـ ــد روسـ ــا ضـ ــرورة موجًهـ ــو ليـــس بالضـ الناتـ

ـــر ســـلًبا علـــى تقييـــم الكرمليـــن لدوافـــع الواليـــات  أثَّ

التـــي  التوســـيع،  عمليـــة  مـــن  ونواياهـــا  المتحـــدة 

قوبلـــت دائًمـــا باعتراضـــات قويـــة مـــن الـــروس. وقـــد 

تشـــكيل  فـــي  المتواصـــل  ـــع  التوسُّ هـــذا  أســـهم 

والتـــي  األمنيـــة،  الحتياجاتهـــا  روســـيا  تصـــورات 

كان لهـــا تأثيـــر عميـــق علـــى العالقـــات بيـــن شـــرق 
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القـــارة األوربيـــة وغربهـــا. ومـــن الواضـــح أن الرئيـــس 

الروســـي مصمـــم علـــى المضـــي قدًمـــا فـــي عمليتـــه 

ــراب  ــع اقتـ ــا. ومـ ــق أهدافهـ ــن تحقيـ ــكرية لحيـ العسـ

القـــوات الروســـية مـــن العاصمـــة كييـــف، تســـعى 

ـــى تحقيـــق هدفيـــن يقفـــان  ـــدن" وحلفاؤهـــا إل إدارة "باي

علـــى طرفـــي نقيـــض؛ فمـــن ناحيـــة تحشـــد اإلدارة 

اإلنســـانية  والمســـاعدات  العســـكري  الدعـــم  كل 

الممكنـــة ألوكرانيـــا، بمـــا فـــي ذلـــك المرتزقـــة األجانـــب 

للقتـــال هنـــاك، وذلـــك بمـــا يتيـــح لهـــا االســـتمرار فـــي 

اســـتنفاد  أمـــل  علـــى  الروســـي  الهجـــوم  مقاومـــة 

طاقاتـــه، ومـــن ناحيـــة أخـــرى تســـعى واشـــنطن إلـــى 

منـــع نشـــوب حـــرب واســـعة النطـــاق بيـــن روســـيا 

وحلـــف الناتـــو. ويكُمـــن التحـــدي األصعـــب هنـــا، وفًقـــا 

لتقديـــرات أمريكيـــة عديـــدة، فـــي أنـــه كلمـــا ضاعـــف 

الغـــرب مـــن دعـــم أوكرانيـــا عســـكريًّا، تضاعفـــت مـــع 

ــن الحلـــف  ــعة بيـ ــرب واسـ ــدالع حـ ــاالت انـ ذلـــك احتمـ

وروســـيا. وحتـــى اآلن ال تـــزال هـــذه المعضلـــة محـــل 

نشـــوب  منـــع  إلـــى  واشـــنطن  تســـعى 
حـــرب واســـعة النطـــاق بيـــن روســـيا وحلـــف 
الناتـــو، ويكُمـــن التحـــدي األصعـــب هنـــا، وفًقـــا 
كلمـــا  أنـــه  فـــي  عديـــدة،  أمريكيـــة  لتقديـــرات 
ضاعـــف الغـــرب مـــن دعـــم أوكرانيـــا عســـكريَّا، 
انـــدالع حـــرب واســـعة  تضاعفـــت احتمـــاالت 

بيـــن الحلـــف وروســـيا.

شـــد وجـــذب، علـــى النحـــو الـــذي نـــراه -كمثـــال- فـــي 

إلحـــاح الرئيـــس األوكرانـــي علـــى فـــرض منطقـــة حظـــر 

ـــب  ـــى وجـــه الســـرعة، وهـــو الطل ـــالده، عل ـــى ب جـــوي عل

تحســـًبا  وحلفـــاؤه؛  "بايـــدن"  عليـــه  ـــظ  تحفَّ الـــذي 

طائـــرات  الروســـية  القـــوات  مهاجمـــة  إلمكانيـــة 

ـــر قصـــد؛ ممـــا يضـــع  الحلـــف، ســـواء عمـــًدا أو عـــن غي

الجانبيـــن فـــي مواجهـــة مباشـــرة. 


