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ال أحـد يريـد حرًبـا عالميـة ثالثـة. ال يزال هـذا هو االتجاه 

العـام فـي مواقـف ُمعلنـة فـي واشـنطن وعواصـم 

علـى  الروسـية  القـوات  هجـوم  بـدأ  أن  منـذ  أوروبيـة 

العالميـة  الحـرب  عبـارة   .2022 فبرايـر   24 فـي  أوكرانيـا، 

تصـور  يصعـب  بأخطـار  ُتنـذر  ُمخيفـة  ذاتهـا  حـد  فـي 

ـر بأهـوال حربيـن أكل كل منهمـا األخضر  مداهـا، وُتذكِّ

واليابـس فـي أوروبـا، فضـًلا عـن خسـائر متفاوتـة فـي 

مناطـق أخـرى. وكان ذلـك قبـل أن يبلـغ التطـور فـي 

اليـوم.  إليـه  وصـل  الـذي  المسـتوى  التسـلح  نظـم 

فكيـف الحـال إذا نشـبت حـرب ثالثـة، وقـد أصبـح فـي 

العالـم مـن األسـلحة االسـتراتيجية مـا يكفـي إللحـاق 

دمـار هائـل بمناطـق واسـعة، حتـى بـدون اسـتخدام 

الروسـي  الرئيـس  إعـان  أثـار  ولهـذا  النوويـة.  القـوة 

"فاديميـر بوتيـن"، فـي 27 فبرايـر الماضـي، رفـع حالـة 

التأهـب فـي "قـوات الـردع النوويـة" قلًقا شـديًدا، برغم 

بأنـه محاولـة للضغـط  ـر فـي األغلـب األعـم  أنـه ُفسِّ

مسـار  بشـأن  وحلفائهـا  المتحـدة  الواليـات  علـى 

الحـرب علـى أوكرانيـا.

ـت  تجلَّ وقـد  الغربيـة،   - الروسـية  األزمـة  ُتعـد  ولهـذا 

فـي حـرب أوكرانيـا، أول اختبـار حقيقـي للعاقـة بيـن 

الرغبـة فـي تجنـب حـرب عالميـة، والقـدرة علـى ذلـك. 

وهـي بالتالـي اختبـار كاشـف لما سـيكون عليه النظام 

القـوة  زالـت  المقبلـة، وهـل مـا  الفتـرة  العالمـي فـي 

النظام العالمي في ضوء الحرب الروسية -األوكرانية

د. وحيـــد عبد المجيـــد

العسـكرية كافيـة إلحـداث تغيير ملموس في هيكله 

أم أن أثرهـا بـات أقـل فـي ظـل ازديـاد أهميـة عناصـر 

أخـرى فـي تكويـن القـوة الشـاملة للدولـة.

أولًا: بيـــن الحـــرب اإلقليميـــة والحرب 
العالمية

ـــدا القلـــق  عندمـــا بـــدأت الحـــرب الروســـية-األوكرانية، ب

مـــن احتمـــال تحولهـــا إلـــى حـــرب عالميـــة واضًحـــا، األمـــر 

الـــذي دفـــع الواليـــات المتحـــدة وحلفاءهـــا فـــي حلـــف 

ــا  ــد موقفهـ ــادة تأكيـ ــو( إلعـ ــي )الناتـ شـــمال األطلسـ

أوكرانيـــا،  لمســـاعدة  قـــوات  إرســـال  عـــدم  بشـــأن 

ألنهـــا ليســـت عضـــًوا فـــي هـــذا الحلـــف، إذ بقـــي ملـــف 

انضمامهـــا إليـــه مركوًنـــا منـــذ تقديمـــه عـــام 2008.

ولـــم يكـــن هنـــاك، فـــي الوقـــت ذاتـــه، مـــا يـــدل علـــى 

اســـتعداد روســـيا لتوســـيع نطـــاق الحـــرب لتشـــمل 

ـــا مـــن جيرانهـــا األعضـــاء فـــي الناتـــو، وفـــق الحســـابات  أيًّ

ــُدق  ــي ال َتصـ ــادة، والتـ ــى الرشـ ــرب إلـ ــية األقـ السياسـ

فـــي كل الحـــاالت.

وبـــدا بعيـــًدا عـــن الواقـــع ســـيناريو تحريـــك قـــوات 

الجيـــش الروســـي الســـادس، واألســـطول الموجـــود 

فـــي بحـــر البلطيـــق، ســـعًيا إلـــى احتـــال التفيـــا وليتوانيـــا 

وإســـتونيا، قبـــل أن تصـــل قـــوات الناتـــو للدفـــاع عنهـــا، 

علـــى أســـاس أن األمـــر يتطلـــب مـــا بيـــن 48 و72 ســـاعة 

مستشار مركـــز األهرام للـدراســات الـســيـاسـية واالستراتيجية
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فـــي  الغربيـــة   - الروســـية  األزمـــة  تُعـــد 
ظـــل الحـــرب علـــى أوكرانيـــا أول اختبـــار حقيقـــي 
للعالقـــة بيـــن الرغبـــة فـــي تجنـــب حـــرب عالميـــة، 
اختبـــار  بمثابـــة  وهـــي  ذلـــك،  علـــى  والقـــدرة 
كاشـــف لمـــا ســـيكون عليـــه النظـــام العالمـــي 

فـــي الفتـــرة المقبلـــة.

لتحقيـــق هـــذا االحتـــال، ومـــن َثـــمَّ نقـــل المواجهـــة إلـــى 

 صـــار 
ٍ

الســـاحل البولنـــدي. ومـــع ذلـــك فكـــم مـــن خيـــال

واقًعـــا فـــي ظـــروف معينـــة، وفـــق مـــا ُيســـتفاد مـــن 

قـــراءة تاريـــخ الحـــروب.

ــة، أي  ــذه الحـــرب محـــض إقليميـ ــد هـ ولكـــن هـــل ُتعـ

أوروبيـــة تشـــارك فيهـــا قـــوى دوليـــة أخـــرى بأشـــكال 

غيـــر مباشـــرة؟ وهـــل تبقـــى كذلـــك؟ وإذا كان هـــذا 

هـــو حالهـــا، فهـــل يمكـــن أن نعتبرهـــا مجـــرد حـــرب 

إقليميـــة جديـــدة ُتضـــاف إلـــى قائمـــة حـــروب كثيـــرة 

مـــن هـــذا النـــوع عرفهـــا العالـــم منـــذ خمســـينيات 

القـــرن الماضـــي فـــي مناطـــق عديـــدة؟ 

ليـــس ُمفيـــًدا التعجـــل فـــي إجابـــة أســـئلة تثيرهـــا حـــرب 

عـــة قبـــل نشـــوبها بأشـــهر قليلـــة؟  لـــم تكـــن متوقَّ

ومـــا يمكـــن أن نســـتنتجه فـــي حـــدود معطيـــات قابلـــة 

ـــة  ـــر أنهـــا حـــرب مختلفـــة عـــن الحـــروب اإلقليمي للتغيي

الســـابقة كلهـــا مـــن زاويـــة أنهـــا األكثـــر ارتباًطـــا بالصـــراع 

الدولـــي، وتحديـــًدا بالصـــراع علـــى مســـتقبل النظـــام 

ـــًرا فـــي هـــذا المجـــال  ـــر تأثي العالمـــي، أو علـــى األقـــل أكث

ـــا أن  ـــة ســـابقة. فقـــد كان واضًح مـــن أي حـــرب إقليمي

ـــر نظـــام األمـــن اإلقليمـــي فـــي  هـــدف روســـيا هـــو تغيي

ـــراف بنفوذهـــا  ـــزاع اعت ـــى انت ـــا، والســـعي إل ـــا جذريًّ أوروب

فـــي الـــدول التـــي كانـــت جـــزًءا مـــن االتحـــاد الســـوفيتي 

أو دارت فـــي فلكـــه وتحالفـــت معـــه فـــي  الســـابق، 

ــروعي  ــو. وهـــذه هـــي خاصـــة مشـ ــار حلـــف وارسـ إطـ

ــن  ــى كل مـ ــكو إلـ ــا موسـ ــن قدمتهمـ ــن اللذيـ االتفاقيـ

توقيعهمـــا.  وطلبـــت  والناتـــو،  المتحـــدة  الواليـــات 

 بهـــذا الحجـــم فـــي نظـــام األمـــن 
ٍ
ومـــن شـــأن تغييـــر

ا فـــي هيـــكل النظـــام  األوروبـــي أن ُيحـــدث تحـــوًلا كبيـــًر

ـــا،  العالمـــي الـــذي تتطلـــع روســـيا ألن يصبـــح تعدديًّ

بحيـــث تغـــدو واحـــدًة مـــن أقطابـــه. مثلمـــا كان االتحـــاد 

الثنائـــي  النظـــام  قطبـــي  أحـــد  الســـابق  الســـوفيتي 

القطبيـــة منـــذ انتهـــاء الحـــرب العالميـــة الثانيـــة وحتـــى 

تفككـــه عـــام 1990.

ـــر هيـــكل  ـــى تغيي وبرغـــم أن الصيـــن تســـعى بدورهـــا إل

النظـــام العالمـــي، وإعـــادة بنائـــه علـــى أســـاس تعـــددي، 

فقـــد نـــأت بنفســـها إلـــى حـــد مـــا عـــن الحـــرب الروســـية-

مخـــاوف  تفهمهـــا  بإعـــان  واكتفـــت  األوكرانيـــة، 

روســـيا األمنيـــة، ولكنهـــا لـــم تصطـــف معهـــا. 

الحســـابات الصينيـــة بشـــأن تغييـــر هيـــكل النظـــام 

العالمـــي مختلفـــة؛ إذ ال تعتمـــد الصيـــن فـــي ســـعيها 

القـــوة العســـكرية،  النظـــام علـــى  إلـــى تغييـــر هـــذا 

بـــل علـــى منظومـــة متكاملـــة مـــن مكونـــات القـــوة 

الشـــاملة، فعندمـــا بـــدأت طريقهـــا فـــي هـــذا االتجـــاه، 

اختـــارت االســـتثمار فـــي مصـــادر القـــوة األحـــدث واألكثـــر 

ا فـــي كل وقـــت، وليـــس فـــي أوقـــات الحـــروب  تأثيـــًر

فقـــط، وهـــي االقتصـــاد والتجـــارة والتكنولوجيـــا األكثـــر 

نـــت مـــن أن تصبـــح قـــوة اقتصاديـــة  تقدًمـــا. وتمكَّ

الفائقـــة،  والتصديريـــة  اإلنتاجيـــة  بقدراتهـــا  جبـــارة 

نهـــا مـــن  وبالفوائـــض الماليـــة التـــي ُتحققهـــا وُتمكِّ

إحيـــاء طريـــق الحريـــر القديمـــة، ولكـــن فـــي صـــورة 

حديثـــة وعلـــى نطـــاق أوســـع، فيمـــا تســـميه خطـــة 

"الحـــزام – الطريـــق"، فضـــًلا عـــن تحولهـــا إلـــى مركـــز 

عالمـــي لابتـــكار. 

ولكـــن أال يحـــث التفاعـــل الدولـــي الواســـع مـــع هـــذه 

علـــى  متباينـــة  ودرجـــات  مختلفـــة  بأشـــكال  الحـــرب 

التفكيـــر فـــي إمـــكان أن تكـــون حرًبـــا عالميـــًة بالفعـــل 

ـــًرا عـــن الحربيـــن اللتيـــن  ولكـــن فـــي صـــورة مختلفـــة كثي

القـــرن  مـــن  األول  النصـــف  فـــي  العالـــم  عرفهمـــا 
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الماضـــي، وصـــار أي حديـــث عـــن حـــرب عالميـــة جديـــدة 

ُيقـــاس عليهمـــا، ويفتـــرض أنهـــا ســـتكون مشـــابهة 

لهمـــا؟ وأال يمكـــن أن َنُعـــد الحـــرب فـــي أوكرانيـــا عالميـــة 

مـــن نـــوع جديـــد يختلـــف عـــن هاتيـــن الحربيـــن؟

تكمـــن فلســـفة هـــذا الســـؤال، الـــذي نطرحـــه للتفكيـــر 

الـــذي  هـــو  ليـــس  اليـــوم  العالـــم  أن  فـــي  والبحـــث، 

 ،1945  -  1939 و   ،1918  -  1914 حربـــا  وقعـــت  عندمـــا  كان 

ــا  ــر الـــذي حـــدث فيـــه منـــذ انتهـــاء ثانيتهمـ ألن التغييـ

يفـــوق حجًمـــا ونوًعـــا مجمـــل التحـــوالت فـــي القـــرون 

الثمانيـــة الســـابقة علـــى األقـــل.

تكـــن هنـــاك  لـــم  الحربـــان،  اندلعـــت هاتـــان  عندمـــا 

أســـلحة دمـــار شـــامل فـــرض وجودهـــا ردًعـــا متبـــادًلا، 

ــده  ــم، أو يعيـ ــر العالـ ــتخدامها يمكـــن أن يدمـ ألن اسـ

قرنيـــن أو أكثـــر إلـــى الـــوراء، فقـــد ُعـــرف الســـاح النـــووي 

فـــي مرحلـــة متأخـــرة مـــن الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، 

م حيـــن اقتربـــت نهايتهـــا أو أوشـــكت، وربمـــا 
ِ
واســـُتخد

ـــل بانتهائهـــا، فاألســـلحة النوويـــة يمكـــن أن تكتـــب  عجَّ

واســـتخدامها  بدايـــات،  تصنـــع  ممـــا  أكثـــر  نهايـــات 

اآلن ُينهـــي أي حـــرب فـــي بدايتهـــا، ويدمـــر مـــن يبـــدأ 

ــا. ــر وال مهـــزوم فيهـ ــا، فـــا منتصـ بإطاقهـ

وليســت أســلحة الدمــار الشــامل هــي الفــرق الوحيد بين 

عالــم اليــوم وعالــم النصــف األول مــن القــرن العشــرين، 

فالزمــن الرقمــي الراهــن جعــل العالــم مختلًفــا تماًمــا 

أصبحــت  الســيبراني،  الصــراع  جانــب  وإلــى  كان،  عمــا 

أن  يمكــن  االقتصاديــة  للحــرب  جديــدة  أدوات  هنــاك 

العســكرية.  القــوة  عــن  الحــاالت  بعــض  فــي  ُتغنــي 

وعلــى ســبيل المثــال فقــط، لــم يكــن نظــام "ســويفت" 

للتحويــات الماليــة بيــن المصــارف موجــوًدا فــي الحربين 

العالميتيــن، ولــم تكــن هنــاك مؤسســات ماليــة تلعــب 

ا بالغــة التأثيــر فــي االقتصــاد العالمــي، وال منظمــة  أدواًر

ــة أو أخــرى  ــة دول تجــارة يمكــن اســتخدامها فــي معاقب

عــن طريــق حرمانهــا مــن مزايــا تجاريــة تفضيليــة، أو مــن 

وضــع "األولــى بالرعايــة"، علــى نحــو مــا حــدث مــع روســيا 

أثــر  يكــن  لــم  الغربيــة ضدهــا. كمــا  العقوبــات  ضمــن 

اإلعــام بلــغ مبلغــه الراهــن، علــى نحــو أتــاح تحويلــه إلــى 

أحــد أفــرع القــوات المقاتلــة. ومــا نعرفــه عــن محــاوالت 

خــال  المجــال  هــذا  فــي  "جوبلــز"  النــازي  الدعايــة  وزيــر 

ــن نقيســه بمــا  ــا حي ــدو بدائيًّ ــة يب ــة الثاني الحــرب العالمي

فيهــا  ُيســتخدم  التــي  األوكرانيــة،  الحــرب  فــي  يحــدث 

ــر مســبوق. ــى نطــاق غي اإلعــام كســاح عل

ولهـــذا، ولغيـــره، أال يصـــح أن نتســـاءل عـــن منطقيـــة 

قيـــاس حـــرب عالميـــة فـــي هـــذا الزمـــن علـــى عصـــر 

فـــي  الحـــرب  تكـــون  أن  يجـــوز  وأال  تماًمـــا،  مختلـــف 

أوكرانيـــا عالميـــًة مـــن نـــوع جديـــد، وتصبـــح هـــي الحـــرب 

ــا؟ العالميـــة األولـــى فـــي زمننـ

ـــا يكـــون تكييـــف طبيعـــة هـــذه الحـــرب، وهـــو مـــا نتوقـــع  وأيًّ

ـــرة القادمـــة، فالمهـــم  ـــح مجـــاًلا للبحـــث فـــي الفت أن يصب

هـــو آثارهـــا المحتملـــة علـــى النظـــام العالمـــي. 

الشـــامل  الدمـــار  أســـلحة  تَُعـــد  لـــم 
وعالـــم  اليـــوم  عالـــم  بيـــن  الوحيـــد  الفـــرق 
النصـــف األول مـــن القـــرن العشـــرين، بـــل 
فرضـــت الطفـــرة التكنولوجيـــة الراهنـــة تطـــوًرا 
الســـيبراني،  الصـــراع  بـــرز  حيـــث  ملحوًظـــا؛ 
ـــت الحـــرب االقتصاديـــة كأداة تُغنـــي عـــن  وتجلَّ

العســـكرية. القـــوة 
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ولهـــذا ربمـــا يجـــوز أن َنُعـــد الطريقـــة التـــي انتهـــت 

بهـــا الحـــرب البـــاردة دون قتـــال عســـكري كانـــت بدايـــة 

التحـــول مـــن االعتمـــاد علـــى حجـــم القـــوة العســـكرية 

كمقيـــاس للمكانـــة والنفـــوذ والـــدور إلـــى حســـابات 

ـــة؛ فقـــد ظهـــرت حـــدود القـــوة  القـــوة الشـــاملة للدول

ــي،  ــرن الماضـ ــن القـ ــر مـ ــع األخيـ ــي الربـ ــكرية فـ العسـ

ــر  ــتان، واضطـ ــاع أفغانسـ ــا فشـــلت فـــي إخضـ عندمـ

االتحـــاد الســـوفيتي الســـابق إلـــى االنســـحاب منهـــا. 

ــي؛ إذ أخفقـــت  ــرن الحالـ ــع القـ ــي مطلـ ــرر ذلـــك فـ وتكـ

القـــوة العســـكرية األمريكيـــة فـــي تحقيـــق مـــا فشـــلت 

ا مزدوًجـــا  فيـــه نظيرتهـــا الســـوفيتية. وكان هـــذا اختبـــاًر

ثـــم  الســـوفيتية،  العســـكرية  القـــوة  تأثيـــر  لحـــدود 

األمريكيـــة، علـــى التوالـــي.

لكـــن االعتقـــاد فـــي أن القـــوة العســـكرية تســـتطيع 

ا،  تغييـــر الموازيـــن فـــي النظـــام العالمـــي بقـــي مســـتمًر

إلـــى اســـتعادة  وخاصـــًة فـــي ظـــل ســـعي روســـيا 

دور فقدتـــه ومكانـــة خســـرتها منـــذ تفـــكك االتحـــاد 

الســـوفيتي الســـابق. فقـــد اعتمـــدت روســـيا علـــى 

هـــذه القـــوة بشـــكل كامـــل تقريًبـــا مـــن أجـــل تحقيـــق 

ـــمَّ  ـــي، ومـــن َث ـــر نظـــام األمـــن األوروب هدفهـــا فـــي تغيي

فـــي هيـــكل النظـــام العالمـــي، أو االقتـــراب خطـــوة 

فـــي الطريـــق إليـــه، عـــن طريـــق محاولـــة دفـــع الواليـــات 

المواقـــف  عـــن  التراجـــع  إلـــى  وحلفائهـــا  المتحـــدة 

ــا.  ــا تجاههـ ــي اتخذتهـ ــة التـ المتصلبـ

وليـــس جديـــًدا القـــول "إن نتائـــج الحـــروب ُتقـــاس 

بآثارهـــا السياســـية"؛ فالحـــرب ليســـت غايـــة فـــي 

ثانًيا: آثار الحرب على النظام العالمي

عندمـــا نحـــاول معرفـــة اآلثـــار الفعليـــة للحـــرب علـــى 

ــار قصيـــرة  ــز بيـــن آثـ ــام العالمـــي، يتعيـــن التمييـ النظـ

المـــدى، وأخـــرى طويلـــة المـــدى؛ ففـــي المـــدى القصيـــر، 

ـــًرا ملموًســـا فـــي  يصعـــب تصـــور أن ُتحـــدث الحـــرب أث

مقياًســـا  ُتعـــد  ال  فهـــي  العالمـــي؛  النظـــام  هيـــكل 

لموازيـــن القـــوة العســـكرية، ألن روســـيا تخوضهـــا 

ضـــد دولـــة أضعـــف بكثيـــر، أي فـــي ظـــل اختـــال شـــديد 

فـــي ميـــزان القـــوى، ولهـــذا كانـــت نتيجتهـــا العســـكرية 

محســـومة ســـلًفا، برغـــم الصعوبـــات الكبيـــرة التـــي 

فاجـــأت موســـكو، كمـــا أن القـــوة العســـكرية صـــارت 

ـــة  ـــات القـــوة الشـــاملة للدول واحـــدة فقـــط مـــن مكون

فـــي هـــذا العصـــر.

وال يكفــي شــن حــرب محســومة نتائُجهــا العســكرية 

ســلًفا لقطــع خطــوة باتجــاه هــدف روســيا فــي تغييــر 

منظومــة األمــن األوروبــي، إذ يمكــن أن تجعلهــا هــذه 

ا باألمــن مــن ذي قبــل، ولكنهــا  الحــرب أكثــر شــعوًر

إذا  إال  المنظومــة  تلــك  فــي  ا  تغييــًر ث 
ِ
ُتحــد ال  ربمــا 

قبلــت الــدول األوروبيــة أهــم مطالــب روســيا التــي 

تعنــي فــي خاصتهــا االعتــراف لهــا بمجــال حيــوي فــي 

شــرق أوروبــا.

وإذا انتهـــت الحـــرب دون تحقيـــق مـــا تســـعى إليـــه 

روســـيا، وهـــو انتـــزاع قبـــول الغـــرب بمطالبهـــا، فهـــذا 

يعنـــي أنهـــا لـــم تفتـــح البـــاب أمـــام تغييـــر فـــي هيـــكل 

التغييـــر  بيـــن  وثيقـــة  فالعاقـــة  العالمـــي،  النظـــام 

تجـــاه  الغـــرب  فـــي موقـــف  روســـيا  تنشـــده  الـــذي 

دورهـــا فـــي منظومـــة األمـــن اإلقليمـــي، وفـــي هيـــكل 

النظـــام العالمـــي. واألرجـــح أن أحـــد أهـــم مـــا ستســـفر 

ـــا تكـــون الطريقـــة التـــي ســـتنتهي  عنـــه هـــذه الحـــرب، أيًّ

العســـكرية  القـــوة  أن  اكتشـــاف  إعـــادة  هـــو  بهـــا، 

لـــم تعـــد كافيـــة لدعـــم نفـــوذ الدولـــة التـــي تملكهـــا 

وموقعهـــا فـــي النظـــام العالمـــي، بعـــد أن أصبـــح 

ــن.   ــن الماضييـ ــي القرنيـ ــا كان فـ ــا عمـ ــم مختلًفـ العالـ

هنـــاك عالقـــة وثيقـــة بيـــن التغييـــر الـــذي 
تجـــاه  الغـــرب  موقـــف  فـــي  روســـيا  تنشـــده 
ــي  ــي، وفـ ــن اإلقليمـ ــة األمـ ــي منظومـ ــا فـ دورهـ

هيـــكل النظـــام العالمـــي.
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ذاتهـــا، والنصـــر فيهـــا ال ُيحـــَرز للتباهـــي بـــه، وإدراجـــه 

فـــي كتـــب التاريـــخ، بـــل لتحقيـــق هـــدف أو أهـــداف 

لـــن  شـــيًئا  أن  يعنـــي  ال  هـــذا  أن  غيـــر  سياســـية، 

بعـــد  العالـــم  فـــي  أو  أوروبـــا  فـــي  ســـواء  يتغيـــر 

الحـــرب الروســـية-األوكرانية، فالعاقـــة بيـــن روســـيا 

قبـــل  عليـــه  كانـــت  مـــا  إلـــى  تعـــود  لـــن  والغـــرب 

الحـــرب؛ حيـــث انتقلـــت هـــذه العاقـــة مـــن حالـــة 

الشـــكوك المتبادلـــة، التـــي لـــم تمنـــع أشـــكاًلا عديـــدة 

الكامـــل  الثقـــة  انعـــدام  إلـــى حالـــة  التعـــاون،  مـــن 

ـــد، وإن كانـــت  الـــذي يتعـــذر فـــي ظلـــه أي تعـــاون جدي

كان  مـــا  بعـــض  اســـتمرار  ســـتفرض  المصالـــح 

ــن  ــة بيـ ــال الطاقـ ــي مجـ ــل فـ ــى األقـ ــه، علـ ــا فيـ قائًمـ

روســـيا وأوروبـــا لعـــدة ســـنوات. واألرجـــح أن ُتطـــَوى 

صفحـــة اتفاقـــات الحـــد مـــن التســـلح التـــي ُبـــدئ فـــي 

التوصـــل إليهـــا عـــام 1987 بتوقيـــع معاهـــدة القـــوى 

وقـــد  المـــدى.  وقصيـــرة  المتوســـطة  النوويـــة 

ُيســـَدل الســـتار علـــى مرحلـــة ازداد خالهـــا األمـــل 

الحـــرب  ســـتؤدي  الـــذي  التســـلح  مـــن  الحـــد  فـــي 

فيـــه.  وبـــدء ســـباق جديـــد  ازديـــاده  إلـــى  الجديـــدة 

والمفارقـــة أن يحـــدث هـــذا بالتـــوازي مـــع تقلـــص 

وزن القـــوة العســـكرية فـــي الحزمـــة المكونـــة للقـــوة 

الشـــاملة للدولـــة، وازديـــاد أوزان القـــوة االقتصاديـــة 

والمعرفيـــة. والعلميـــة  والتكنولوجيـــة 

ـــر األهـــم للحـــرب الروســـية-األوكرانية علـــى  غيـــر أن األث

القصيـــر  المـــدى  فـــي  العالمـــي  النظـــام  مســـتقبل 

يتوقـــف علـــى كيفيـــة تعامـــل الواليـــات المتحـــدة مـــع 

كلٍّ مـــن الصيـــن وروســـيا، وقدرتهـــا علـــى المنـــاورة 

ــا، وإلـــى أي مـــدى ســـتعمل للبنـــاء علـــى عـــدم  بينهمـ

لكـــي  موســـكو،  مـــع  االصطفـــاف  بكيـــن  تفضيـــل 

تتجنـــب خـــوض مواجهـــة ضدهمـــا مًعـــا فـــي الوقـــت 

ـــه، وربمـــا تضطـــر واشـــنطن إلـــى مراجعـــة بعـــض  ذات

سياســـاتها تجـــاه  بكيـــن األقـــوى واألكثـــر قـــدرة علـــى 

المنافســـة الشـــاملة، إلـــى أن تـــدرك ضـــرورة االعتـــراف 

بأنهـــا أصبحـــت القـــوة الثانيـــة، أو "األولـــى ُمكـــرر" إذا جـــاز 

التعبيـــر فـــي العالـــم، وتتجـــه إلـــى التفاهـــم معهـــا علـــى 

هـــذا األســـاس وحـــل المشـــكات واألزمـــات بينهمـــا، 

مقدمتهـــا  وفـــي  السياســـية،  أو  التجاريـــة  ســـواء 

مشـــكلة تايـــوان، علـــى نحـــو ربمـــا يؤســـُس لنظـــام 

ــم، ودون  ــذا التفاهـ ــة هـ ــة نتيجـ ــي القطبيـ ــي ثنائـ عالمـ

حاجـــة إلـــى حـــرب مدمـــرة. 

وختاًمـــا، سـيـكــــوُن هــــــذا الـتـطــــــور الـمـشــــــروط 

توقعـــه بمحافظـــة الصيـــن علـــى مســـافة كافيـــة 

ــي  ــر فـ ــى التأثيـ ــا علـ ــتمرار حرصهـ ــيا، واسـ ــن روسـ مـ

التفاعـــات الدوليـــة مـــن داخـــل النظـــام العالمـــي 

اآلثـــار  أهـــم  هـــو  الثمانينيـــات،  منـــذ  فعلـــت  كمـــا 

ـــع أن تترتـــب علـــى  بعيـــدة المـــدى للتفاعـــات المتوقَّ

الحـــرب الروســـية-األوكرانية مـــن حيـــث ارتباطهـــا 

بهيـــكل النظـــام العالمـــي. 

ولكـــن ظهـــور هـــذا األثـــر سيســـتغرق وقًتـــا يبقـــى 

خالـــه النظـــام العالمـــي فـــي حالـــة الشـــيخوخة التـــي 

الـــذي  المبلـــغ  التفاعـــات  تبلـــغ  أن  إلـــى  أصابتـــه، 

يدفـــع الواليـــات المتحـــدة إلـــى التفاهـــم مـــع الصيـــن 

علـــى تســـويات اقتصاديـــة وسياســـية تغيـــر طبيعـــة 

العاقـــة بينهمـــا، وتضـــع أساًســـا النتقـــال النظـــام 

العالمـــي إلـــى مرحلـــة جديـــدة أكثـــر توازًنـــا. 

لـــن تعـــود العالقـــة بيـــن روســـيا والغـــرب 
إلـــى مـــا كانـــت عليـــه قبـــل الحـــرب؛ حيـــث انتقلـــت 
مـــن حالـــة الشـــكوك المتبادلـــة، التـــي لـــم تمنـــع 
ـــة انعـــدام  ـــى حال أشـــكاًلا عـــدة مـــن التعـــاون، إل
أي  ظلـــه  فـــي  يتعـــذر  الـــذي  الكامـــل  الثقـــة 
تعـــاون جديـــد، وإن كانـــت المصالـــح ســـتفرض 
اســـتمرار التعـــاون فـــي مجـــال الطاقـــة بيـــن 

روســـيا وأوروبـــا لعـــدة ســـنوات.


