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دخـــل العالـــم فـــي مـــدار جديـــد غيـــر الـــذي كان فيـــه 

بـــدت  مـــا  وبشـــكل  البـــاردة،  الحـــرب  انتهـــاء  منـــذ 

ـــوع مـــن  ـــى ن روســـيا ومـــن قبلهـــا الصيـــن تســـعيان إل

المراجعـــة "Revision" للنظـــام الدولـــي مـــرة أخـــرى، 

ــاء  ـــد عقـــب انتهـ
ِ
ولـــم يكـــن النظـــام الجديـــد الـــذي ُول

ــرت  ــي جـ ــات التـ ــى المراجعـ ــا علـ ــاردة قائًمـ ــرب البـ الحـ

لـــه خـــال العقـــود الســـابقة، وإنمـــا علـــى نظريـــات 

ـــت بنظـــام  جديـــدة حاولـــت وضـــع التغيـــرات التـــي ألمَّ

ـــة العمليـــة  القطبيـــن موضـــع المســـألة، ومـــن الناحي

األحاديـــة  للقطبيـــة  نظاًمـــا  الدولـــي  النظـــام  بـــات 

ــا حلـــف  لـــة فـــي الواليـــات المتحـــدة، ومـــن ورائهـ ممثَّ

ـــو( والمعســـكر الغربـــي فـــي  شـــمال األطلســـي )النات

ـــم  ـــم العال ـــد تنظي ـــات عليهـــا أن تعي ـــي ب عمومـــه، والت

ـــح 
ِ
وفًقـــا لرؤاهـــا الخاصـــة، وهـــو التنظيـــم الـــذي اصُطل

علـــى تســـميته العولمـــة. وعلـــى مـــدى العقـــود الثاثـــة 

القطبيـــة  قســـمات  كانـــت   )٢٠٢٠  -  ١٩٩٠( الماضيـــة 

األساســـيان  المحـــددان  والعولمـــة همـــا  األحاديـــة 

ـــاردة،  ـــة مـــا بعـــد الحـــرب الب ـــي فـــي مرحل للنظـــام الدول

لكـــن العاميـــن األخيريـــن شـــهدا تغيـــرات جوهريـــة، 

ـــي فـــي عمومـــه  كان أولهـــا أن واجـــه المعســـكر الغرب

ـــد  ـــًرا مـــن الوهـــن، تجسَّ ا كبي ـــات المتحـــدة قـــدًر والوالي

فـــي هزيمـــة الواليـــات المتحـــدة، وتراجعهـــا وخروجهـــا 

مـــن الشـــرق األوســـط، فضـــًلا عـــن تقلبهـــا السياســـي 

مستقبل األمن الدولي واألوروبي

د. عبد المنعم سعيد

رئيـس مجلس إدارة المصـري اليـــوم، ورئيــس  مجــلـــس 
المستشارين بالمركز المصري للفكر   والدراسات االستراتيجية

الداخلـــي مـــا بيـــن مذاهـــب سياســـية متعـــددة، أدت 

عـــن  وعجـــز  وتشـــرذم،  انقســـام  إلـــى  النهايـــة  فـــي 

التوافـــق المطلـــوب فـــي مجتمـــع سياســـي ليبرالـــي 

وديمقراطـــي. وثانيهـــا أن انتشـــار الجائحـــة وفشـــل 

ــا المعســـكر الغربـــي فـــي  الواليـــات المتحـــدة ومعهـ

التعامـــل معهـــا،  فـــي  العالـــم  مواجهتهـــا وقيـــادة 

بهـــا  تتمتـــع  التـــي  الســـمعة  مـــن  الكثيـــر  انتقصـــا 

وتقدمهـــا  قوتهـــا  حيـــث  مـــن  المتحـــدة  الواليـــات 

التـــي أخـــذت فـــي  التكنولوجـــي. وثالثهـــا أن الصيـــن 

الثاثـــة  العقـــود  خـــال  العولمـــة  مـــن  االســـتفادة 

الســـابقة صعـــدت مـــع األزمـــة إلـــى مكانـــة القـــوة 

العظمـــى فـــي النظـــام الدولـــي، ومـــن َثـــمَّ بـــدأت فـــي 

دعـــوات لمراجعـــة النظـــام الدولـــي، بحيـــث تقـــوم فيـــه 

شـــراكات جديـــدة تختلـــف عـــن االنفـــراد األمريكـــي. 

ورابعهـــا أن روســـيا، التـــي عانـــت كثيـــًرا خـــال العقـــود 

الثاثـــة الســـابقة، عـــادت إلـــى العالـــم مـــرة أخـــرى، تحـــت 

قيـــادة الرئيـــس "فاديميـــر بوتيـــن"، لكـــي تراجـــع نظـــام 

مـــا بعـــد الحـــرب البـــاردة، الـــذي لـــم يحتـــرم اتفاقيـــات 

هلســـنكي ١٩٧٤ التـــي اعترفـــت بالحـــدود الناجمـــة فـــي 

أوروبـــا بعـــد الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، وال اتفاقيـــة 

منظمـــة التجـــارة العالميـــة التـــي تتعـــارض العقوبـــات 

ـــا أصبـــح  الدوليـــة األمريكيـــة مـــع مقصدهـــا. وعمليًّ

ن مـــن  ثاثـــي األقطـــاب مكـــوَّ هنـــاك نظـــام جديـــد 
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الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة وروســـيا والصيـــن، ومـــا 

بقـــي هـــو كيـــف تجـــري التفاعـــات والعاقـــات بينهـــا 

حتـــى نتحـــدث عـــن نظـــام دولـــي جديـــد.

جذور األزمة األوكرانية

ـا، لـم تكـن أوكرانيا دولة مسـتقلة إال في فترات  تاريخيًّ

قليلـة كان آخرهـا عـام ١٩١٧، وبعدهـا عـادت إلـى الحيـاة 

مـرة أخـرى فـي عـام ١٩٩١، والحقيقـة التاريخيـة الثانيـة 

ـا  هـي األوضـاع الجيوسياسـية ألوكرانيـا، فهـي عمليًّ

تقـع فـي روسـيا، كمـا أن جـزًءا مـن سـكانها -تختلـف 

النسـب المعلنة من ١٧٪ إلى 35٪- ينتمي إلى روسـيا 

ت جزء منهـم لضم منطقة  ـا، وبينمـا صـوَّ ـا وإثنيًّ لغويًّ

القرم مرة أخرى إلى روسـيا، فإن الجزء اآلخر المتبقي 

االنفصـال.  رغبتـه فـي  كثيـًرا عـن  ـر  عبَّ أوكرانيـا  داخـل 

والحقيقـة التاريخيـة الثالثـة معاصـرة، وهـي أنـه منـذ 

االسـتقال األخيـر تأرجحـت أوكرانيـا مـا بيـن االقتـراب 

من روسـيا "اتقاًء لشـرِّها"، واالبتعاد عنها واالقتراب 

مـن المـدار األوروبـي واألطلسـي "ردًعا لشـرِّها" أيًضا. 

ومـا بيـن هـذه الناحيـة وتلـك، تولَّدت األزمـة األوكرانية 

الراهنـة بعـد أن دخلـت فيهـا عناصـر جديـدة ظهـرت 

خـال العقـود الثاثـة األخيـرة. 

وبينمـــا شـــهد العقـــد األخيـــر مـــن القـــرن العشـــرين 

تفـــكك االتحـــاد الســـوفيتي، فـــإن العقـــد الثانـــي مـــن 

القـــرن الحـــادي والعشـــرين شـــهد يقظـــة جديـــدة 

فـــي القـــوة الروســـية بقيـــادة الرئيـــس "بوتيـــن"، الـــذي 

وجـــد فـــي تراجـــع القـــوى الغربيـــة خـــال هـــذا العقـــد 

ــرة  ــا مـ ــيا لمكانتهـ ــتعادة روسـ ــن أجـــل اسـ ــة مـ فرصـ

أخـــرى. ظهـــر ذلـــك فـــي سلســـلة مـــن الخطـــوات 

شـــملت التدخـــل العســـكري فـــي جمهوريـــة جورجيـــا 

لحمايـــة أقليـــات روســـية، ثـــم بعـــد ذلـــك ضـــم القـــرم 

وأخيـــًرا  اســـتفتاء،  إجـــراء  خـــال  مـــن  أخـــرى  مـــرة 

ــول  ــي الحصـ ــن" فـ ــة "بوتيـ ــع رغبـ ــاء مـ ــام جـ ــإن الختـ فـ

ــمال  ــف شـ ــداد حلـ ــدم امتـ ــة بعـ ــدات غربيـ ــى تعهـ علـ

تهديـــًدا  ذلـــك  واعتبـــار  أوكرانيـــا،  إلـــى  األطلســـي 

مباشـــًرا لألمـــن القومـــي الروســـي، فضـــًلا عـــن منـــع 

الحلـــف مـــن اإلطـــال علـــى األراضـــي الروســـية. وعلـــى 

وفـــي خضـــم  واألوروبـــي،  األمريكـــي  اآلخـــر،  الجانـــب 

مواجهتهمـــا الحاليـــة مـــع روســـيا، تدافـــع الواليـــات 

ـــران روســـيا،  ـــع جي المتحـــدة وحلفاؤهـــا عـــن حـــق جمي

علـــى  للحصـــول  الســـعي  حريـــة  فـــي  األوروبييـــن، 

عضويـــة حلـــف الناتـــو، وبالفعـــل، منـــذ نهايـــة الحـــرب 

الضمانـــات  المتحـــدة  الواليـــات  ـــعت  وسَّ البـــاردة، 

األمنيـــة التـــي تقدمهـــا فـــي شـــكل عضويـــة الناتـــو 

إلـــى ســـت دول ســـابقة فـــي حلـــف وارســـو، وثـــاث 

حلـــف  ويواصـــل  ســـابقة.  ســـوفيتية  جمهوريـــات 

ـــا،  الناتـــو اإلصـــرار علـــى أن بابـــه يجـــب أن يظـــل مفتوًح

وأن ســـت جمهوريـــات ســـوفيتية ســـابقة متبقيـــة، 

أن  يجـــب  روســـيا،  مـــع  الحـــدود  علـــى  منهـــا  أربـــع 

تتمتـــع بالمثـــل بالحريـــة فـــي التقـــدم والحصـــول علـــى 

عضويـــة الحلـــف.

التصعيد في األزمة األوكرانية

ــل  ــر ثـــاث مراحـ ــادة عبـ ــي العـ ــة فـ ــة الدوليـ ــر األزمـ تمـ

كبيـــرة، أولهـــا مرحلـــة البدايـــة والتـــي عندهـــا يتحـــول 

إلـــى  والتناقـــض  تناقـــض،  إلـــى  دول  بيـــن  الخـــاف 

مرحلـــة  وهـــي  جوهريـــة،  معضلـــة  حـــول  اشـــتباك 

فـــي العـــادة تحتـــوي علـــى كثيـــر مـــن خطـــب تعريـــف 

كل مـــا ســـبق فـــي واقـــع مـــن المصالـــح الحيويـــة 

ــة كســـب  ــي كذلـــك مرحلـ ــدة، وهـ ــى حـ ــة علـ لـــكل دولـ

الحلفـــاء وتحديـــد الخصـــوم وإظهـــار عدالـــة الموقـــف، 

القـــــرن  مــن  األخيـــــر  العقـــد  كان  بينمــا 
العشــرين مواتًيــا لتفــكك االتحــاد الســوفيتي، 
فإن العقد الثاني من القرن الحادي والعشــرين 
شــهد يقظــة جديــدة فــي القــوة الروســية بقيادة 

الرئيــس "فالديميــر بوتيــن".
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بقيـــادة  الغـــرب  فيهـــا  ث  تحـــدَّ التـــي  اللحظـــة  هـــي 

اختيـــار  فـــي  األمـــم  كل  حـــق  عـــن  ا  كثيـــًر واشـــنطن 

مقدًســـا  ـــا  حقًّ هنـــاك  أن  ذلـــك  وترجمـــة  حلفائهـــا، 

ألوكرانيـــا أن تلحـــق بحلـــف شـــمال األطلســـي، وفـــي 

المقابـــل جـــرى الكثيـــر مـــن الخطـــب والتصريحـــات 

التـــي ألقـــت بهـــا القيـــادة الروســـية بـــأن وجـــود حلـــف 

تهديـــًدا  يمثـــل  أوكرانيـــا  فـــي  األطلســـي  شـــمال 

ا لألمـــن القومـــي الروســـي، وأن مثـــل ذلـــك  مباشـــًر

يعـــد اســـتمراًرا لسلســـلة مـــن التهديـــدات الغربيـــة 

منـــذ انتهـــاء الحـــرب البـــاردة. وتتمثـــل المرحلـــة الثانيـــة 

مـــن األزمـــة فـــي التصعيـــد، وتبـــدأ فـــي اللحظـــة التـــي 

ُتســـتخَدم فيهـــا أدوات عســـكرية صريحـــة، وفـــي هـــذا 

اإلطـــار، قامـــت روســـيا بعمليـــات حشـــد عســـكري 

الحـــدود  قـــرب  عســـكرية  منـــاورات  شـــكل  أخـــذ 

مســـاعدات  الغـــرب  تقديـــم  قابلهـــا  األوكرانيـــة، 

المتحـــدة  الواليـــات  وإرســـال  ألوكرانيـــا،  عســـكرية 

لفـــرض  اســـتعدادها  وإعـــان  أوروبـــا،  إلـــى  قـــوات 

عقوبـــات اقتصاديـــة علـــى روســـيا. 

واســـتمر التصعيـــد عندمـــا بـــدأت روســـيا منـــاورات 

مـــع  بالمشـــاركة  أوكرانيـــا  شـــمال  فـــي  عســـكرية 

)البرلمـــان  الدومـــا  مجلـــس  وقيـــام  بياروســـيا؛ 

االنفصاليـــة  للحـــركات  تأييـــده  بإعـــان  الروســـي( 

األوكرانيـــة، وفـــي المقابـــل أعلـــن الجانـــب األمريكـــي 

إظهـــار  جـــرى  وقـــد  الحـــرب،  لحظـــة  قـــرب  الغربـــي 

وحـــدة الموقـــف الغربـــي فـــي المواجهـــة مـــع روســـيا 

ــارات  ــكرية وزيـ ــركات عسـ ــات وتحـ ــن خـــال تصريحـ مـ

مباشـــرة لموســـكو تؤكـــد أن غـــزو أوكرانيـــا ســـوف 

يعنـــي المواجهـــة التـــي ســـوف تنـــزف فيهـــا روســـيا 

المرحلـــة  تتمثـــل  بينمـــا  قادمـــة.  طويلـــة  لفتـــرة 

إلـــى واحـــد مـــن  الثالثـــة فـــي أي أزمـــة فـــي الذهـــاب 

مـــن  العســـكرية  المواجهـــة  أو  الحـــرب  اتجاهيـــن: 

لحـــل  دبلوماســـية  آليـــة  وخلـــق  التهدئـــة  أو  ناحيـــة، 

األزمـــة مـــن ناحيـــة أخـــرى. وفـــي ٢٤ فبرايـــر ٢٠٢٢ شـــهد 

العالـــم الدخـــول العســـكري الروســـي إلـــى أوكرانيـــا، 

خطـــوات  األطلســـي  شـــمال  وحلـــف  الغـــرب  وبـــدأ 

َمـــت 
ِ
ُترج االقتصاديـــة  العقوبـــات  مـــن  تصاعديـــة 

المرتبطـــة  والطـــرق  الخطـــوط  قطـــع  خـــال  مـــن 

بالتفاعـــات االقتصاديـــة المختلفـــة، ومنـــع تفاعاتهـــا 

ن فـــي مجملهـــا االقتصـــاد العالمـــي بـــكل مـــا  التـــي تكـــوِّ

ــى  ــاب علـ ــاق البـ ــادل. وكان إغـ ــاد متبـ ــن اعتمـ ــه مـ فيـ

ـــورد ســـتريم ٢"  ـــي "ن مشـــروع خـــط الغـــاز الروســـي الثان

أولـــى خطـــوات ألمانيـــا لعقـــاب روســـيا؛ حيـــث كان مـــن 

المقـــرر أن يخلـــق هـــذا المشـــروع مـــع الخـــط األول 

حالـــة مـــن االعتمـــاد المتبـــادل فـــي مجـــال الطاقـــة 

المشـــتركة، بمـــا يكفـــي للتفكيـــر كثيـــًرا قبـــل الغـــزو 

وقبـــل اإلغـــاق. 
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ســيناريوهات األمــن األوروبــي فــي 
ظــل األزمــة األوكرانيــة

أولًا- استمرار الحرب وتوحُّد حلف الناتو:

ربمـــا لـــن تتوقـــف الحـــرب األوكرانيـــة، ألنـــه ليـــس 

علـــى  تقضـــي  أن  روســـيا  علـــى  الســـهل  مـــن 

الرئيـــس  الشـــرط  وهـــو  األوكرانيـــة،  المقاومـــة 

مـــن  ليـــس  أنـــه  كمـــا  النصـــر،  علـــى  للحصـــول 

ــات  ــة المفاوضـ ــال نتيجـ ــل أن يتوقـــف القتـ المحتمـ

بيـــن موســـكو وكييـــف مـــا لـــم يتـــم رفـــع العقوبـــات 

علـــى روســـيا، ووقـــف القتـــال ونقـــل الســـاح إلـــى 

، ليـــس مســـتبعًدا أن  الجانـــب األوكرانـــي. ومـــن َثـــمَّ

يصبـــح لدينـــا أزمـــة مســـتحكمة نعيـــش فصولهـــا 

ــي  ــا فـ ــارد بينمـ ــر البـ ــى اآلخـ ــاخن إلـ ــن العنـــف السـ مـ

كل األحـــوال يتغيـــر العالـــم كمـــا لـــم نعهـــده مـــن 

قبـــل. هـــذا وتتمثـــل المعضلـــة دائًمـــا فـــي األزمـــات 

ـــى  ـــرى ليـــس فـــي نتائجهـــا المباشـــرة فقـــط -حت الكب

ولـــو كانـــت اتفاًقـــا بيـــن روســـيا وأوكرانيـــا، أو بيـــن 

روســـيا وحلـــف شـــمال األطلســـي، وال نســـتبعد 

ـــا منهمـــا فـــي ضـــوء مســـاعي الصيـــن النشـــطة  أيًّ

فـــي هـــذا المســـار- وإنمـــا النتائـــج التـــي لـــم يقصدهـــا 

األزمـــة  خـــال  أحـــد. وبالفعـــل فإنـــه  أو يتصورهـــا 

الجاريـــة وقبـــل أن تنفـــض أول فصولهـــا، إذ بهـــا 

تســـفر عـــن تغيـــرات مهمـــة. واألصـــل فـــي األزمـــة 

األوكرانيـــة أنهـــا كانـــت علـــى مـــدى قـــرب أو بعـــد 

أوكرانيـــا مـــن حلـــف شـــمال األطلســـي بأســـلحته 

واالتحـــاد األوروبـــي بأموالـــه، ونفـــوذ كليهمـــا فـــي 

يتمثـــل  الهـــدف  بـــات  ولـــذا  كييـــف.  العاصمـــة 

فـــي تقليـــص وجـــود الحلـــف واالتحـــاد فـــي القـــارة 

ـــا هـــو أن  األوروبيـــة كلهـــا، ولكـــن مـــا حـــدث فعليًّ

هـــذه األطـــراف باتـــت قريبـــة مـــن بعضهـــا أكثـــر مـــن 

أي وقـــت مضـــى، وفـــوق ذلـــك أعلنـــت ثـــاث دول 

محايـــدة -فنلنـــدا والســـويد وسويســـرا- عـــن بحثهـــا 

أن  مـــن  الرغـــم  علـــى  وذلـــك  للحلـــف،  االنضمـــام 

ســـجل حيـــاد هـــذه الـــدول معـــروف، وقـــد صمـــد فـــي 

أثنـــاء الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، وأكثـــر مـــن ذلـــك رأت 

هـــذه الـــدول فـــي حيادهـــا أنـــه حافـــظ علـــى وجودهـــا 

محقًقـــا مصلحـــة قوميـــة ال شـــك فيهـــا.

-حرًبـــا  الروســـي  الجهـــد  أن  هنـــا  القـــوى  االحتمـــال 

ومفاوضـــات- لمنـــع توســـع حلـــف الناتـــو ربمـــا يقـــود 

فـــي النهايـــة إلـــى توســـيع دائـــرة الحلـــف، واألخطـــر 

ــا  ــا مـــن األزمـــة، وتمكنهـ مـــن ذلـــك هـــو خـــروج ألمانيـ

مـــن اســـتعادة مكانتهـــا علـــى الســـاحة األوروبيـــة؛ 

فبالنســـبة لبرليـــن كانـــت نهايـــة الحـــرب البـــاردة تعنـــي 

ــا، وترافـــق ذلـــك مـــع انخفـــاض جـــذري  الســـام أيًضـ

ذلـــك  كان  وقـــد  األلمانيـــة،  الدفـــاع  ميزانيـــات  فـــي 

بـــل الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة، 
ِ
محـــل انتقـــاد مـــن ق

وفـــي الوقـــت ذاتـــه، كانـــت الدولـــة تبـــرز كقـــوة صناعيـــة 

المتقدمـــة  آالتهـــا  وتبيـــع  الروســـي  الغـــاز  تمتـــص 

مـــع  ذلـــك  كل  الصاعـــدة،  الصيـــن  إلـــى  ـــا  تكنولوجيًّ

مظلـــة أمنيـــة توفرهـــا الواليـــات المتحـــدة. ومـــع بدايـــة 

األزمـــة األوكرانيـــة حـــاول المستشـــار األلمانـــي الجديـــد 

"أوالف شـــولتز" تقريـــب وجهـــات النظـــر مـــن خـــال 

ـــع نشـــوب الحـــرب. ولكـــن  ـــة لعلهـــا تمن ـــة مكوكي جول

ـــا تخـــرج مـــن الرمـــاد بقـــوة  الحـــرب وقعـــت، وإذ بألماني

عـــة لكـــي تقـــدم مســـاعدات ماديـــة وكذلـــك  غيـــر متوقَّ

عســـكرية أكثـــر مـــن أطـــراف أوروبيـــة أخـــرى. ولكـــن 

القـــرار الـــذي ربمـــا أدار رؤوًســـا كثيـــرة فـــي موســـكو 

الحكومـــة  أن  أخـــرى،  وعالميـــة  أوروبيـــة  وعواصـــم 

األلمانيـــة قـــررت إنفـــاق ١٠٠ مليـــار دوالر إضافـــي علـــى 

ميزانيـــة الدفـــاع األلمانيـــة. 

ــح عدم توقــف الحرب األوكرانية،  مــن المرجَّ
ألنــه ليــس مــن الســهل علــى روســيا أن تقضــي 
علــى المقاومــة األوكرانيــة، وهو الشــرط الرئيس 

للحصــول علــى النصــر.



مركـز المعلومـات ودعم اتخاذ القـرار - مجلس الوزراء

68

ثانًيا- جهود دبلوماسية للوساطة:

تمـــس  بامتيـــاز،  دوليـــة  األوكرانيـــة  األزمـــة  صـــارت 

المصالـــح العليـــا لكثيـــر مـــن دول العالـــم، بعـــد أن 

األمـــن  شـــغاف  العســـكرية  العمليـــات  ـــت  مسَّ

األوروبـــي، وأدت نتائجهـــا االقتصاديـــة إلـــى تضخـــم 

ـــاء فـــي  عالمـــي يوجـــع ملفـــات الطاقـــة والغـــذاء والبن

العالـــم. ورغـــم أن االتصـــاالت لـــم تتوقـــف بيـــن روســـيا 

العواصـــم  مـــن  وبيـــن روســـيا والعديـــد  وأوكرانيـــا، 

ــائل  ــارات والرسـ ــة اإلشـ ــف كليـ ــم تتوقـ ــة، ولـ األوروبيـ

بيـــن موســـكو وواشـــنطن، لـــم تتوصـــل ال لوقـــف 

التـــي  النـــار، أو لتســـوية سياســـية لألزمـــة  إلطـــاق 

تخنـــدق فيهـــا الـــروس عنـــد تفوقهـــم العســـكري، 

العقوبـــات  بإحـــكام  األمريكيـــون  التحـــف  بينمـــا 

عـــدم  الطرفيـــن  كا  حـــاول  لقـــد  االقتصاديـــة. 

اســـتعجال الطـــرف اآلخـــر، أو اســـتفزازه إلـــى تصعيـــد 

غيـــر مســـتحب، ولكـــن كليهمـــا بقـــي علـــى مطالبـــه 

الطـــرف  وهـــي   - أوكرانيـــا  حاولـــت  وقـــد  األوليـــة. 

األضعـــف فـــي كل المعـــادالت - تعزيـــز مقاومتهـــا، 

وتحفيـــز التعاطـــف الدولـــي تجاههـــا، بينمـــا ســـقط 

ــن،  ــن المدنييـ ــم مـ ــا بعضهـ ــن الضحايـ ــر مـ ــا الكثيـ لهـ

ونـــزف لهـــا األلـــوف مـــن الجرحـــى، وخـــرج منهـــا ثاثـــة 

ماييـــن مـــن الاجئيـــن. ويشـــكل اســـتمرار األزمـــة 

ا ليـــس علـــى النظـــام  علـــى هـــذا النحـــو ضاغًطـــا كبيـــًر

الدولـــي وعاقـــات القـــوى العظمـــى فيـــه فقـــط، وإنمـــا 

علـــى النظـــام العالمـــي وتفاعاتـــه أيًضـــا. والمحصلـــة 

هـــي مـــا يكفـــي مـــن آالم المخـــاض الـــذي قـــد تمـــوت 

ــة  ــي األزمـ ــد فـ ــتمر التصعيـ ــا اسـ ــرية إذا مـ ــه البشـ فيـ

صـــارت األزمـــة األوكرانيـــة دوليـــة بامتيـــاز؛ 
إذ تمـــس المصالـــح العليـــا لكثيـــر مـــن دول 
ـــت العمليـــات العســـكرية  العالـــم بعـــد أن مسَّ
نتائجهـــا  وأدت  األوروبـــي،  األمـــن  شـــغاف 

االقتصاديـــة إلـــى تضخـــم عالمـــي.

والعمليـــات العســـكرية، أو يولـــد مـــن رحـــم األوضـــاع 

الراهنـــة تفاهمـــات واتفاقيـــات دوليـــة جديـــدة، ربمـــا 

تؤســـس لنظـــام دولـــي جديـــد يحقـــق نوًعـــا مـــن األمـــن 

والســـلم الدولييـــن.

ثالثًا- ظهور أزمة اقتصادية عالمية:

خلقـــت األزمـــة األوكرانيـــة - منـــذ أول أيامهـــا بعـــد 

حالـــة   - المســـلحة  القـــوة  اســـتخدام  حاجـــز  عبـــور 

كبيـــرة مـــن التضخـــم العالمـــي فـــي مجـــاالت الطاقـــة 

ُتضـــاف  التوريـــد،  وساســـل  والمعـــادن  والغـــذاء 

إلـــى عقـــدة هـــذه الساســـل الناجمـــة عـــن الجائحـــة، 

البورصـــات  فـــي  الكبيـــر  االضطـــراب  عـــن  فضـــًلا 

العالميـــة، واألســـواق الماليـــة، وأســـعار العمـــات، 

ـــى آخـــر مفاصـــل النظـــام العالمـــي المعاصـــر. وفـــي  إل

فـــي  الحـــرب  تخلـــق  أن  ـــح  المرجَّ مـــن  المســـتقبل، 

أوكرانيـــا مشـــكات جديـــدة ألوروبـــا فـــي المنطقـــة، 

وتـــؤدي إلـــى زيـــادة حـــادة فـــي أســـعار الطاقـــة والقمـــح 

العالميـــة؛ حيـــث تمثـــل صـــادرات القمـــح مـــن البلديـــن 

ــم  ــن حجـ ــن ٢٩٪ مـ ــرب مـ ــا يقـ ــا(، مـ ــيا وأوكرانيـ )روسـ

العـــرض العالمـــي، فـــي وقـــت ترتفـــع فيـــه أســـعار 

ــات  ــر بســـبب اضطرابـ ــد كبيـ ــى حـ ــة إلـ ــواد الغذائيـ المـ

ساســـل التوريـــد الناجمـــة عـــن جائحـــة كورونـــا، وهـــذا 

مـــن شـــأنه أن يزيـــد مـــن خطـــر انعـــدام األمـــن الغذائـــي، 

كمـــا يمكـــن أن يكـــون الرتفـــاع أســـعار الخبـــز - إلـــى 

جانـــب االرتفـــاع الحـــاد فـــي أســـعار الطاقـــة - تأثيـــر 

مزعـــزع بشـــدة لاســـتقرار فـــي الـــدول الهشـــة. 
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رابًعا- الصعود الصيني:

بالـغ  األوكرانيـة  األزمـة  فـي  الصينـي  البعـد  ُيعـد 

علـى  والتركيـز  األحـداث  توالـي  بفعـل  وربمـا  األهميـة، 

بكيـن  بـدت  االقتصـادي،  والصـدام  الحـرب  سـاحات 

شـاحبة الـدور فـي األزمـة كلهـا، ولكـن يشـهد الواقـع 

٤ فبرايـر  بدايـة فـي  ـد  علـى دور مختلـف للصيـن تجسَّ

٢٠٢٢، عندمـا صـدر البيـان الصينـي الروسـي المشـترك 

فـي  بينـج"  جيـن  و"شـي  "بوتيـن"  الرئيسـين  لقـاء  بعـد 

كان  فالبيـان  بكيـن؛  فـي  الشـتوية  األولمبيـة  الـدورة 

صيحـة مطالبـة بمراجعـة النظـام الدولي الذي اسـتقر 

الواليـات  علـى  والقائـم  البـاردة،  الحـرب  نهايـة  منـذ 

العظمـى  القـوة  باعتبارهـا  األمريكيـة  المتحـدة 

الوحيدة في العالم، التي يسـتند إليها األمن والسـام 

أن  الوثيقـة  نـت  وتضمَّ األرض.  كوكـب  فـي  والتعـاون 

إنسـانية عامـة وليسـت  تمثـل قيمـة  "الديمقراطيـة" 

ا لبعـض الـدول، ويمثـل إحالهـا والدفـاع عنهـا  امتيـاًز

مهمة مشـتركة للمجتمع الدولي بأكمله، ولكن "لدى 

كل شعب الحق في اختيار سبل إحال الديمقراطية"، 

و"ليـس مـن حـق أحـد سـوى هـذا الشـعب تقييم مدى 

بعـض  محـاوالت  أن  واعتبـار  دولتـه"،  ديمقراطيـة 

علـى  بهـا  ديمقراطيـة" خاصـة  "معاييـر  فـْرض  الـدول 

ويشـكل  للديمقراطيـة،  إسـاءة  يمثـل  أخـرى  بلـدان 

العالمـي  واالسـتقرار  السـام  علـى  ملموًسـا  خطـًرا 

العالمـي. النظـام  ويقـوض  واإلقليمـي، 

الروسـية األوكرانيـة كانـت هنـاك  الحـرب  مـع تصاعـد 

للنوايـا  مدركـة  الصيـن  كانـت  إذا  عمـا  قويـة  شـكوك 

الروسـية التـي قـررت أن تنقـل مراجعـة النظـام الدولـي 

بتقييـد قـدرات  الواقـع  إلـى أرض  البيانـات  مـن سـاحة 

توافـق  أوكرانيـا. ورغـم  التوسـع فـي  الناتـو علـى  حلـف 

الصيـن مـع فكـرة المراجعـة، فإنها فـي الواقع لم تنَهر 

ـا  ا اقتصاديًّ بعـد نهايـة الحـرب البـاردة، بـل حققـت نمـوًّ

ا مرموًقا من الناحية االقتصادية والتكنولوجية،  وعالميًّ

العولمـة،  لتحقيـق  الخـاص  طريقهـا  لديهـا  كان  كمـا 

ممثـًلا فـي مبـادرة "الحـزام والطريـق"، فضـًلا عن دورها 

العالميـة، وفـي كونهـا أصبحـت  التجـارة  فـي منظمـة 

المتحـدة  للواليـات  العالـم  فـي  تجـاري  شـريك  أكبـر 

الصيـن  بيـن  ـا  مبدئيًّ فارًقـا  ذلـك  ويمثـل  األمريكيـة. 

ـح كمـا ظهـر  وروسـيا فـي رؤيتهمـا للمراجعـة، والمرجَّ

مـن سـلوك الصيـن بعـد بـدء األزمـة أنهـا لـم تكـن علـى 

التوافـق  فـي  إال  الروسـية،  بالنوايـا  المعرفـة  كامـل 

علـى ضـرر توسـع حلـف الناتـو داخـل القـارة األوروبيـة؛ 

عالـم  فـي  ترغـب  عالميـة  اقتصاديـة  كقـوة  فالصيـن 

التعـاون والوفـاق، وفـي ضـوء مثـل  مسـتقر يسـوده 

هـذه النظـرة فإنـه مـن الطبيعـي أن ترفـض األحـاف 

ولكـن  بالطبـع،  الناتـو  حلـف  فيهـا  بمـا  العسـكرية 

مـن غيـر الطبيعـي أن يكـون رفـض حلـف الناتـو سـبًبا 

لغـزو أوكرانيـا دونمـا بـذل محـاوالت كافيـة للتفـاوض 

بـدًلا  والبحـث عـن وسـائل لتحقيـق األمـن المشـترك، 

السـاح. اسـتخدام  مـن 

فـي  التصويـت  عـن  باالمتنـاع  الصيـن  موقـف  وجـاء 

"األزمـة  لبحـث  المخصصـة  األمـن  مجلـس  جلسـة 

ـًرا  األوكرانيـة" مفاجًئـا لكثيريـن، ولكنـه فـي الواقـع معبِّ

بشـكل دقيـق عـن وجهـة النظـر الصينيـة التـي أوضـح 

"وانـج يـي"، وزيـر خارجيـة الصيـن، أنهـا تتسـق مـع مبادئ 

وأولهـا  الخارجيـة،  السياسـة  فـي  الصينـي  الموقـف 

احتـرام سـيادة ووحـدة وسـامة أراضـي جميـع الـدول، 

وهـو مـا ينطبـق أيًضـا علـى القضيـة األوكرانيـة. وثانيهـا 

والشـامل  المشـترك  األمـن  لمفهـوم  الصيـن  تأييـد 
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والتعاونـي والمسـتدام، الـذي ال يجعـل تحقيـق أمـن أي 

دولـة يأتـي علـى حسـاب اإلضـرار بأمـن اآلخريـن، وثالثهـا 

أن الصيـن "تتابـع تطـورات القضية األوكرانية، والوضع 

الحالـي هـو شـيء ال تريـد الصيـن أن تـراه".

أولهـا  مهمـة،  ألمـور  البـاب  الصينـي  الموقـف  يفتـح 

المباحثـات  فـي  السـائدة  التعـاون  روح  فـي ظـل  أنـه 

فـإن الصيـن سـوف تلقـي بثقلهـا مـع روسـيا لوقـف 

إطـاق النـار فـي أوكرانيـا، ألنهـا لـن تسـتطيع إحبـاط 

فـي  والدخـول  األمريكيـة،  االقتصاديـة  العقوبـات 

مـن  الـذي  الموقـف  وهـو  واشـنطن،  مـع  مواجهـة 

توسـع  تقييـد  المتحـدة  الواليـات  مـع  يمكنهـا  خالـه 

وجـود  رغـم  أنـه  وثانيهـا  األطلسـي.  شـمال  حلـف 

والتحالفـات  ذاتـه،  الحلـف  بوجـود  تتعلـق  خافـات 

األمريكيـة مـع أسـتراليا واليابان وكوريـا الجنوبية، فإن 

هنـاك مـا يكفـي من نقاط االتفاق السـاعية إلى وضع 

الطرفيـن  إدراك  وثالثهـا  األوكرانيـة.  للحـرب  نهايـة 

حقيقـة  مًعـا  مباحثاتهمـا  فـي  والصينـي(  )األمريكـي 

القـوى  يشـكان  الموضوعيـة  الناحيـة  مـن  أنهمـا 

شـاركتهما  وإذا  القريـب،  المسـتقبل  فـي  العظمـى 

روسـيا فـي المكانـة فإنهـا سـوف تكـون مجروحة من 

نتائـج الحـرب في سـمعتها الدولية، وتواضع مكانتها 

أزمـة  فـي  الصينـي  البعـد  أن  الخاصـة  االقتصاديـة. 

الواليـــات  بيـــن  خالفـــات  وجـــود  رغـــم 
الناتـــو  بحلـــف  تتعلـــق  والصيـــن  المتحـــدة 
أســـتراليا  مـــع  األمريكيـــة  والتحالفـــات 
واليابـــان وكوريـــا الجنوبيـــة، فـــإن هنـــاك مـــا 
الحـــرب  نقـــاط االتفـــاق إلنهـــاء  يكفـــي مـــن 

انيـــة. األوكر

مامـح  مـن  الكثيـر  يحـدد  سـوف  األوكرانيـة  الحـرب 

المقبـل. الجديـد  الدولـي  النظـام 

ـح أن تـزداد التوتـرات بيـن روسـيا  وختاًمـا، مـن المرجَّ

الـذي  الناتـو،  حلـف  فـي  األعضـاء  المجـاورة  والـدول 

االلتزامـات  بسـبب  المتحـدة،  الواليـات  فيـه  تشـارك 

األمنيـة للحلـف. باإلضافـة إلـى ذلك، سـيكون للصراع 

بالنسـبة  خاصـة  ُوسـعى،  تداعيـات  أوكرانيـا  فـي 

للعاقـات بيـن الواليـات المتحدة والصيـن، وللتعاون 

المسـتقبلي فـي القضايـا الحاسـمة، مثـل: الحـد مـن 

التسـلح، واألمـن السـيبراني، ومنـع انتشـار األسـلحة 

وأزمـة  اإلرهـاب،  ومكافحـة  الطاقـة،  وأمـن  النوويـة، 

التغيرات المناخية، وربما يمثل ذلك انتكاسة لجهود 

بعيـًدا عـن  السياسـي  تركيزهـا  لتحويـل  "بايـدن"  إدارة 

الشـرق األوسـط ونحـو آسـيا كمـا كانـت تنتـوي.


