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ــذ  ــدة من ــي تحــوالت عدي يشــهد النظــام الدول

ســنوات مضــت، تجعلــه يبتعــد شــيًئا فشــيء 

عــن ترتيبــات نظــام مــا بعــد الحــرب البــاردة، ورغــم 

الشــكل  بشــأن  عــام  اتفــاق  اآلن  حتــى  يوجــد  ال  أنــه 

خــال  العالمــي"  "النظــام  ســيتخذه  الــذي  الجديــد 

حــة  الســنوات والعقــود المقبلــة، إال أن الســمة األبــرز الُمرجَّ

ســتكون تراجــع األحاديــة القطبيــة، خصوًصــا مــع تهيــؤ العديــد 

مــن العوامــل الجيوسياســية التــي تدعــم طموحــات بعــض القــوى 

الدوليــة فــي ترســيخ مكانتهــا كقــوة رئيســة لــم يعــد مــن الســهل 

تجاوزهــا فــي أي ترتيبــات مســتقبلية للنظــام الدولــي.

وفــي مشــهد ُيعيــد إلــى األذهــان منــاخ فتــرة "الحــرب البــاردة"، يحتــدم الســباق 

النفــوذ  مناطــق  حــول  الدولــي  الصعيــد  علــى  النشــطة  الدوليــة  القــوى  بيــن 

االســتراتيجية، تدخــل الجمهوريــات الســوفيتية ضمــن حلقــات االشــتباك المهمــة 

بيــن القــوى الغربيــة وروســيا، فــي إطــار محــاوالت توســع حلــف شــمال األطلســي 

ــه،  شــرًقا، ولعــل األزمــة األوكرانيــة الراهنــة تكشــف عــن وصــول هــذا الســباق إلــى ذروت

للحــد الــذي ُينــذر باحتماليــة إرســاء نظــام أمنــي أوروبــي جديــد، وإن كان ال يــزال مــن غيــر 

الواضــح بعــد هيــكل التحالفــات الــذي سيتشــكل علــى خلفيــة األزمــة.

وتأسيًســـا علـــى ذلــك، تســـعى هـــذه اإلصـــدارة مـــن سلســـلة "بقلـــم خبيـــر"، الصـــادرة عـــن مركـــز 

المعلومـــات ودعـــم اتخـــاذ القـــرار التابـــع لمجلـــس الـــوزراء، إلــى الوقــوف علــى أبــرز مامــح السياســـة 

األمنيــة الروســـية فــي مرحلــة مــا بعــد انتهــاء الحرب الباردة، وكذا مســاعي موســكو إلنشــاء هياكل موازية 

ــرات  ــي وتـغـيــــــ ــدور الـروســـ للهيــاكل األوروأطلنطيــة فــي الفضــاء الســوفيتي الســابق، مــع التطــرق إلــى الـ

المشــهد الجيوسياســي فــي أوراســيا، وتداعيــات العمليــة العســكرية الروســية فــي أوكرانيــا.
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وأمـام مؤتمـر ميونـخ لسياسـات   ،2007 عـام  فـي فبرايـر 

األمن، وصف الرئيس الروسـي “فالديمير بوتين” انهيار 

االتحـاد السـوفيتي بأنـه “الكارثـة الجيوسياسـية الكبـرى 

فـي القـرن العشـرين”، داعًيـا إلـى وضـع نهايـة لهيمنـة 

القطـب الواحـد، وخلـق نظـام عالمـي متعـدد األقطـاب، 

والكف عن تمدد حلف شمال األطلسي )الناتو( شرًقا، 

وإنشـاء نظـام أمنـي أوروبـي يأخـذ فـي االعتبـار هواجـس 

روسـيا األمنيـة. وعلـى حيـن ُفهـم خطـاب “بوتيـن” فـي 

الغـرب علـى أنـه رغبـة فـي اسـتعادة االتحـاد السـوفيتي 

المسـتقلين  المراقبيـن  بعـض  فيـه  رأى  السـابق، 

-روس وغربييـن- رسـالة احتجـاج علـى ترتيبـات مـا بعـد 

الحـرب البـاردة وانهيـار االتحاد السـوفيتي؛ حيث أنشـأت 

ـا يقـوم علـى  الواليـات المتحـدة وحلفاؤهـا نظاًمـا أوروبيًّ

للناتـو  المركـزي  والموقـع  ألمريـكا  المهيمـن  الـدور 

كأداة عسـكرية وسياسـية، ضماًنـا لألمـن الغربـي علـى 

حسـاب روسـيا.

وكانـت الواليـات المتحـدة تـدرك أن روسـيا، وإن قبلـت 

عنـه،  راضيـة  تكـن  لـم  مضـض،  علـى  الجديـد  الوضـع 

ولكنهـا فضلـت تجاهلهـا والنظـر إلـى روسـيا علـى أنهـا 

قـوة متراجعـة. وعـادة ما ُيشـار في هذا السـياق، إلى أن 

التاريـخ أثبـت أنـه إذا لـم يتـم دمـج قـوة كبيـرة مهزومـة 

فـي نظـام مـا بعـد الحـرب، أو إذا لم ُيعـرض عليها مكان 

تجـده مقبـوًلا، فإنهـا سـتبدأ، بمرور الوقـت، في اتخاذ ما 

يلـزم مـن تدابيـر تسـتهدف تدميـر ذلـك النظـام أو علـى 

أقـل تقديـر تغييـره، وهـو مـا تحاول روسـيا القيـام به في 

أوكرانيـا اليـوم، ومـن قبلهـا فـي جورجيـا عـام 2008.

ســـعت  الماضيـــة،  الثالثـــة  العقـــود  مـــدى  وعلـــى 

مـــع  التكيـــف  إلـــى  الروســـية  الخارجيـــة  السياســـة 

الحقائـــق الجديـــدة غيـــر المواتيـــة بالنســـبة لهـــا، مـــع 

الســـعي فـــي الوقـــت ذاتـــه إلـــى وقـــف تدهـــور الموقـــف 

إعـــادة  محاولـــة  خـــالل  مـــن  للبـــالد  الجيوسياســـي 

دمـــج جمهوريـــات االتحـــاد الســـوفيتي الســـابق فـــي 

ـــى  ـــة، عل ـــة وتجاري تنظيمـــات سياســـية-أمنية واقتصادي

أمـــل موازنـــة الهيـــاكل األوروبيـــة / األطلنطيـــة، دون 

أن تحقـــق نجاًحـــا ملموًســـا فـــي هـــذا الشـــأن. وبجانـــب 

الدبلوماســـية،  األدوات  موســـكو  اســـتخدمت  ذلـــك، 

القـــوة  واســـتعراض  العســـكري،  الحشـــد  وأحياًنـــا 

ـــع  العســـكرية -دون جـــدوى- لتوجيـــه رســـائل بـــأن توسُّ

ـــا لألمـــن القومـــي  حلـــف الناتـــو شـــرًقا ُيعـــد تهديـــًدا جديًّ

الروســـي. ولفتـــرة طويلـــة، لـــم تكـــن لـــدى موســـكو أيـــة 

ـــر  ـــع الحلـــف شـــرًقا، عب وســـيلة لمقاومـــة موجـــات توسُّ

ـــع تمـــت فـــي وجـــود “بوتيـــن”  خمـــس موجـــات، منهـــا أرب

ــم. ــي الحكـ فـ

فلـــم يكـــن لـــدى روســـيا مـــا يكفـــي مـــن النفـــوذ فـــي هـــذه 

ـــدو -فـــي  ـــدان، وال وســـائل للضغـــط عليهـــا، واآلن يب البل

تقديـــر “بوتيـــن”- أن لديهـــا مـــن الوســـائل مـــا يمكنهـــا 

مـــن تعويـــض مـــا فقدتـــه مـــن نفـــوذ ووقـــف تدهورهـــا 

الجيوسياســـي. وفـــي هـــذا الســـياق، جـــاء قـــرار “بوتيـــن” 

فـــي  “خاصـــة”  عســـكرية  عمليـــة  أســـماه  مـــا  بشـــنِّ 

الهـــدف  أوكرانيـــا صبـــاح 24 فبرايـــر الماضـــي، ذكـــر أن 

حيـــاد  خـــالل  مـــن  شـــرًقا  الناتـــو  تمـــدد  وقـــف  منهـــا 

أوكرانيـــا، ضمـــن أهـــداف أخـــرى.

السفـير/ د. عـــزت ســـعد

أستاذ العلوم السياسية فـي كـلـيـــة الـعـلـــوم الـسـيـاسـيـة - جـامـعـــة تـكـريـــت

الـروســـــيـــــــــة الـتـحــركــــــــات   مـســـــتـقـبـــل 

في الـفـضـــاء السوفيتي السابق
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تســـليط  إلـــى  المقـــال  يســـعى  ذلـــك،  ضـــوء  وفـــي 

الضـــوء علـــى السياســـة األمنيـــة الروســـية مـــا بعـــد 

إلنشـــاء  روســـيا  ومســـاعي  البـــاردة،  الحـــرب  انتهـــاء 

ـــة فـــي الفضـــاء  ـــاكل األوروأطلنطي ـــة للهي ـــاكل موازي هي

وتغيـــرات  الروســـي  والـــدور  الســـابق،  الســـوفيتي 

ا العمليـــة  المشـــهد الجيوسياســـي فـــي أوراســـيا، وأخيـــًر

وارتداداتهـــا. وتداعياتهـــا  أوكرانيـــا  فـــي  العســـكرية 

مـا  الروسـية  األمنيـة  السياسـة  أوًلا: 
البـاردة الحـرب  انتهـاء  بعـد 

وحلفائهـا  المتحـدة  الواليـات  مـع  روسـيا  أزمـة  ترتبـط 

األوروبييـن بصفـة عامـة بنهايـة الحـرب البـاردة وانهيـار 

المتحـدة  الواليـات  أنشـأت  حيـث  السـوفيتي؛  االتحـاد 

الـدور  علـى  يقـوم  األوروبـي  لألمـن  نظاًمـا  وحلفاؤهـا 

الُمهيمـن لواشـنطن والموقـع المركـزي لحلـف الناتـو 

كأداة للتنظيـم العسـكري والسياسـي، وضمـان األمن 

التفاهمـات  إلـى  ذلـك  فـي  ُيشـار  مـا  وعـادة  الغربـي. 

والقـادة  “جورباتشـوف”  بيـن  جـرت  التـي  الشـفوية 

الغربييـن، ارتباًطـا بإعـادة توحيـد ألمانيا، وسـقوط حلف 

ـع حلـف  وارسـو، وتعهـد الواليـات المتحـدة بعـدم توسُّ

الناتو شـرًقا ليشـمل دول الفضاء السـوفيتي السـابق، 

لـم  مـا  وهـو  المجـاورة،  الشـرقية  أوروبـا  بلـدان  خاصـة 

خمـس  الحلـف  ـع  توسُّ عمليـة  شـهدت  حيـث  يحـدث؛ 

المجـر(،   - التشـيك   – )بولنـدا   1997 عـام  منـذ  موجـات 

أربـع حدثـت خـالل فتـرة  2020، منهـا موجـات  وحتـى عـام 

حكـم “بوتيـن” الطويلـة شـملت: جمهوريـات البلطيـق 

الثالث، وسـلوفاكيا وسلوفينيا ورومانيا وبلغاريا )2004(، 

وكرواتيـا وألبانيـا )2009(، والجبـل األسـود )2017(، وشـمال 

فيـه  تمحـورت  الـذي  الوقـت  فـي  هـذا   .)2020( مقدونيـا 

مطالـب موسـكو األمنيـة ضمـن اسـتراتيجيتها لألمـن 

األوروبـي حـول مطلـب رئيـس هـو عـدم توسـيع الحلـف 

السـابق.  السـوفيتي  االتحـاد  أراضـي  إلـى 

وُيشـار إلـى أنـه عندمـا انهـار االتحـاد السـوفيتي عـام 1991، 

ـد نحـو 25 مليـون شـخص مـن أصـل روسـي -مقارنـة 
ِ
ُوج

بسـكان روسـيا آنذاك البالغ عددهم 147 مليون نسـمة- 

خـارج الحـدود الدوليـة الجديـدة لروسـيا. وكان مـن بيـن 

هـؤالء نحـو مليوني شـخص يشـكلون القسـم األعظم 

“نيكيتـا  نقلهـا  التـي  القـرم،  جزيـرة  شـبه  سـكان  مـن 

إلـى  االتحاديـة  1954، مـن روسـيا  عـام  خروتشـوف”، فـي 

الدولـة  النهيـار  أهميـة  األكثـر  النتيجـة  وكانـت  أوكرانيـا. 

القديمـة  الروسـية  الدولـة  قلـب  انقسـام  1991هـي  عـام 

وظهـور دولتيـن مسـتقلتين همـا أوكرانيـا وبيالروسـيا 

التاريـخ الحديـث تقريًبـا. وقـد أعقـب  للمـرة األولـى فـي 

 ،2008 عـام  أبريـل  فـي  بوخارسـت  فـي  الناتـو  حلـف  قمـة 

والتـي تعهـد فيهـا “بوتيـن” بضـم جورجيـا وأوكرانيـا إليه، 

أغسـطس  فـي  جورجيـا  فـي  روسـي  عسـكري  تدخـل 

ـل عسـكري جورجـي أوًلا في  مـن العـام نفسـه، بعـد توغُّ

الجنوبيـة.  إقليـم أوسـيتيا 

علـى  األوروبـي  االتحـاد  عـرض  تسـبب   ،2014 عـام  وفـي 

كييـف،  فـي  “الميـدان”  بثـورة  شـراكة  اتفاقيـة  أوكرانيـا 

فـي زيـادة المخـاوف الروسـية مـن عضويـة أوكرانيـا فـي 

حلـف الناتـو؛ فمـن منظـور روسـيا، مـن غيـر المقبول أن 

تسـعى دولـة أوكرانيـا، التي اعترفت موسـكو بسـيادتها 

إلـى  إلـى تشـكيل حكومـة تسـعى   ،1991 الفـور عـام  علـى 

االندماج في حلف شـمال األطلسـي واالتحاد األوروبي، 

مع  روسيا  أزمة  ترتبط 
وحلفائها  المتحدة  الواليات 
بنهاية  عامة  بصفة  األوروبيين 
االتحاد  وانهيار  الباردة  الحرب 
السوفيتي؛ حيث أنشأت الواليات 
نظاًما  وحلفاؤها  المتحدة 
الدور  على  يقوم  األوروبي  لألمن 
والموقع  لواشنطن  المهيمن 

المركزي لحلف الناتو.
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والحد من اسـتخدام اللغة الروسـية، وتشـجيع “تأميم” 

أوكرانيـا. وهكـذا  فـي  الروسـية  األرثوذكسـية  الكنيسـة 

إلـى اسـتيالء   2014 الحالـي فـي عـام  النظـام  أدى وصـول 

روسيا على شبه جزيرة القرم، ودعم االنفصاليين ماديًّا 

وكانـت  أوكرانيـا.  فـي  الشـرقية  دونبـاس  منطقـة  فـي 

هـذه هـي الحالـة األولـي، منـذ عـام 1945، التـي تضـم فيهـا 

، فأحدثـت موجـات من الصدمة في جميع 
ٍ

روسـيا أراض

أنحاء االتحاد السـوفيتي السـابق وأوروبا والعالم، ترتب 

عليهـا سلسـلة مـن العقوبـات المتواصلـة حتـى اآلن. 

وكان القلق األكبر من نصيب الجمهوريات التي تعيش 

فيها أقليات روسـية، مثل: إسـتونيا والتفيا، خاصة وأن 

ـا  تلقائيًّ يحصلـوا  لـم  الدولتيـن  فـي  المقيميـن  الـروس 

ـت هذه الجمهوريات 
ِ
علـى حقـوق المواطنـة عندما ُمنح

الكامـل  االنهيـار  مـن  أشـهر  ثالثـة  قبـل  االسـتقالل 

لالتحـاد السـوفيتي. ويؤكـد بعـض الخبـراء الـروس أن 

مخـاوف بلـدان البلطيـق وبولنـدا مـن روسـيا ال يمكـن 

بظـروف  وإنمـا  الحالـي،  الواقـع  باعتبـارات  تفسـيرها 

السـوفيتي  واالحتـالل  المضطـرب،  الـدول  هـذه  تاريـخ 

لهـا فـي الماضـي. 

“إيجويـن  مثـل  الغربييـن،  الخبـراء  بعـض  تقديـر  وفـي 

كبـار  مـن  وهمـا  سوكولسـكي”،  و”ريتشـارد  رومـر” 

للسـالم  األمريكيـة  كارنيجـي  بمؤسسـة  الباحثيـن 

التعامـل  فـي  األمريكيـة  السياسـة  تجاهلـت  الدولـي، 

مـع روسـيا، إلـى حـد كبيـر، عوامـل حاسـمة مثـل تاريـخ 

األمنيـة  ومتطلباتهـا  وجغرافيتهـا،  وثقافتهـا،  روسـيا، 

كمـا تراهـا موسـكو، واتبعـت اإلدارات األمريكيـة طـوال 

الواقعيـة  غيـر  السياسـات  الماضيـة  الثالثـة  العقـود 

نفسـها التـي أسـهمت فـي فشـل سياسـة واشـنطن 

تجاه موسـكو، والتي ترتكز على عاملين رئيسـين، األول: 

يتمثَّل في رفض قبول روسيا بما هي عليه، كما يتضح 

السياسـي  نظامهـا  المتكـررة إلصـالح  المبـادرات  مـن 

وإعـادة تشـكيله، علـى الرغـم من رفـض الكرملين تعزيز 

تهديـد  باعتبـاره  وحولهـا،  روسـيا  فـي  الديمقراطيـة 

لالستقرار الداخلي الروسي. أما العامل الثاني: فيتعلق 

األمنيـة  المنظمـة  هـو  الناتـو  حلـف  أن  علـى  باإلصـرار 

الشـرعية الوحيـدة ألوروبا وأوراسـيا، ومـد البنية األمنية 

المحيـط  األوراسـي  الفضـاء  إلـى  األوروبيـة األطلسـية 

ـل فـي نظـر موسـكو تهديـًدا لألمـن  بروسـيا، والـذي يمثِّ

الروسـي. ويضيـف البعـض أن صنـاع القـرار السياسـي 

ا فـي تقديـر  ا وتكـراًر فـي الواليـات المتحـدة بالغـوا مـراًر

قـدرة أمريـكا علـى التأثيـر فـي التطـورات داخـل روسـيا، 

وتأثيرهـا علـى الكرمليـن، وأنـه عندمـا تراجعـت موسـكو، 

بـل ومسـؤوليتها فـي تعليـم  ـدت واشـنطن حقهـا،  أكَّ

روسـيا وجيرانها كيفية إدارة شـؤونهم بدًلا من مراعاة 

اعتراضـات روسـيا وأخـذ هواجسـها فـي االعتبـار. 

الحرب  دراسات  أستاذ  بيتس”  “ريتشارد  كتب  وقد 

الشؤون  دورية  في  كولومبيا،  جامعة  في  والسالم 

ا )10 مارس 2022( “أن الحرب في أوكرانيا هي  الخارجية مؤخًر

النتيجة المؤلمة لرد بوتين على خطأين من جانب حلف 

الناتو، كان أولهما إعالن الحلف، في عام 2008، أن أوكرانيا 

وجورجيا ستنضمان إليه يوًما ما”، مضيًفا أنه في حالة 

أوكرانيا، كان من األفضل وضع خطط لألخذ بالنموذج 

وديمقراطيتها  البالد  استقالل  واستبدال  الفنلندي، 

بحيادها في العالقات بين موسكو والغرب.
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ثانًيـا: مسـاعي روسـيا إلنشـاء هيـاكل 
األوروأطلنطيـة  للهـيـــاكــــل  مـوازيــــة 

السـابق السـوفيتي  الفضـاء  فـي 

الجمهوريـات  دمـج  إعـادة  إلـى  موسـكو  سـعت 

السوفيتية السابقة في تنظيمات إقليمية، وبدأت ذلك 

بكومنولـث الـدول المسـتقلة، كتجمـع يتسـم بالمرونـة 

وبيالروسـيا،  وأذربيجـان،  أرمينيـا،  مـن  ا  كلًّ اآلن  ويضـم 

وكازاخستان، وقيرغيزستان، ومولدوفا، وطاجيكستان 

وأوزبكسـتان بجانـب روسـيا. وال تـزال أوكرانيـا عضـًوا، 

ـل التجمع الثانـي في منظمة  ا فقـط. وَتمثَّ ولكـن اسـميًّ

معاهـدة األمـن الجماعـي، التـي ُأنشـئت فـي مايـو 1992، 

وتضـم أرمينيا وبيالروسـيا وكازاخسـتان وقيرغيزسـتان 

فهـو  الثالـث  التجمـع  أمـا  وطاجيكسـتان.  وروسـيا 

أرمينيـا  والـذي يضـم  األورآسـيوي،  االقتصـادي  االتحـاد 

وروسـيا. وقيرغيزسـتان  وكازاخسـتان  وبيالروسـيا 

ويمكـن القـول بـأن هـذه التجمعـات لـم تحقـق سـوى 

المسـتقلة  الـدول  رابطـة  نجـاح محـدود، فقـد تحولـت 

إلـى آليـة للتفـكك فـي مرحلـة مـا بعـد االتحاد السـوفيتي 

األمـن  معاهـدة  لمنظمـة  وبالنسـبة  الدولـة،  وبنـاء 

الجماعـي، فهـي فـي األسـاس اتفاقيـة للتعـاون األمنـي 

يعـدو  ال  بينمـا  عسـكريًّا،  ا  سياسـيًّ تحالًفـا  وليسـت 

اتحـاًدا  كونـه  عـن  األورآسـيوي  االقتصـادي  االتحـاد 

األوروبـي. وهكـذا  باالتحـاد  يمكـن مقارنتـه  ـا، وال  جمركيًّ

-عـدا  الـدول  هـذه  كل  تتخـذ  أن  المسـتغرب  غيـر  مـن 

العمـل  إزاء  كبيـر  حـد  إلـى  محايـًدا  موقًفـا  بيالروسـيا- 

ا. مؤخـًر أوكرانيـا  فـي  الروسـي  العسـكري 

العسكريين؛  الحلفاء  من  قليل  عدد  ولروسيا 

فاالتفاقيات الملزمة قانوًنا هي فقط مع كل من أبخازيا 

وأوسيتيا الجنوبية اللتين اعترفت بهما روسيا كدولتين 

من  كلٍّ  مع  ومؤخًرا   ،2008 عام  جورجيا  عن  مستقلتين 

دونيتسك ولوجانسك. وتنص هذه االتفاقيات على أن 

أي هجوم مسلح ضد طرف ُيعد هجوًما على الطرف 

في  األعضاء  الدول  تتحمل  ذلك  عن  وفضًلا  اآلخر. 

معاهدة األمن الجماعي التزامات أقل بالمقارنة ببلدان 

حلف شمال األطلسي، وهو ما يمكن التعرف عليه من 

بشأن  االتفاقيتين  في  الصلة  ذي  للنص  مقارنة  إجراء 

الضمانات األمنية المتبادلة؛ فالمادة )5( من معاهدة 

في  واشنطن،  في  عة  الموقَّ األطلسي  شمال  حلف 

أن  على  األطراف  “تتفق  أن:  على  تنص   ،1949 أبريل   4

أوروبا  في  منها،  أكثر  أو  طرف  ضد  مسلح  هجوم  أي 

كلها”،  األطراف  ضد  هجوًما  يعتبر  الشمالية،  وأمريكا 

بينما تنص المادة )2( من معاهدة األمن الجماعي، على 

اإلقليمية  والسالمة  لألمن  تهديد  “في حال وجود  أنه: 

إلحدى الدول األعضاء أو أكثر، أو تهديد للسلم واألمن 

 put بتفعيل  ا  فوًر األعضاء  الدول  ستقوم  الدوليين، 

into action  آلية المشاورات المشتركة، بهدف تنسيق 

الذي  التهديد  على  للقضاء  تدابير  واتخاذ  مواقفها 

الجماعي  األمن  معاهدة  منظمة  توفر  وإجماًلا  وقع”. 

وتبادل  التقني،  العسكري  للتعاون  ا  مؤسسيًّ إطاًرا 

ُيستكَمل  الذي  العسكري،  والتدريب  المعلومات، 

بالضمانات الروسية لشركائها وفًقا التفاقيات ثنائية. 

وكانت الحالة الوحيدة التي تم خاللها تفعيل المعاهدة 

في يناير 2022 لمساعدة إحدى حكومات الدول األعضاء 

احتجاجات  بعد  االستقرار  الستعادة  )كازاخستان( 

واسعة وأعمال عنف وقتل داخلية.

لروسـيــــــا عــــــدد قـلـيــــــل 
العســـكريين،  الـحـلـفــــــاء  مـــن 
فاالتفاقيـــات الملزمـــة قانونًـــا 
هـــي فقـــط مـــع كل مـــن أبخازيـــا 
اللتيـــن  الجنوبيـــة  وأوســـيتيا 
اعترفـــت بهمـــا روســـيا كدولتيـــن 
مســـتقلتين عـــن جورجيـــا عـــام 
مـــن  كل  مـــع  ومؤخـــًرا   ،2008

ولوجانســـك. دونيتســـك 
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وفـرت  الـدول،  غيـر  مـن  حلفـاء  لهـا  يكـون  أن  ولتجنـب 

االنفصاليـة  لألقاليـم  ـا  قانونيًّ ا  إطـاًر لنفسـها  روسـيا 

وإتمـام  مسـتقلة،  كـدول  بهـا  االعتـراف  معلنـة 

وعقـد  الشـأن،  هـذا  فـي  الداخليـة  القانونيـة  اإلجـراءات 

معاهـدات صداقـة وتعـاون دفاعـي مشـترك يتيـح لهـا 

التدخـل عسـكريًّا للدفـاع عنهـا. ويدخل في ذلك كلٌّ من 

ولوجانسـك،  ودونيتسـك  الجنوبيـة  وأوسـيتيا  أبخازيـا 

فـي  االنفصالـي  “ترانسنيسـتريا”  إلقليـم  بالنسـبة  أمـا 

مولدوفـا، فيتلقـى أشـكاًلا متنوعـة مـن المسـاعدة مـن 

روسـيا، وتجـري معـه تدريبـات مشـتركة، وتوجـد قـوات 

التزمـت  حفـظ سـالم فـي اإلقليـم منـذ عـام 1992. وقـد 

ـع  مولدوفـا بالحيـاد دسـتوريًّا، وبالتالـي مـن غيـر المتوقَّ

علًمـا  المنظـور،  المـدى  فـي  الناتـو  لحلـف  انضمامهـا 

ا بوحـدة مولدوفا، وشـاركت  بـأن روسـيا اعترفـت رسـميًّ

ـا فـي حـوار بشـأن إعـادة توحيـد اإلقليـم االنفصالـي.  دوريًّ

ـت الحكومـات المولدوفيـة المتعاقبـة  ومـن جانبهـا تبنَّ

األوروبـي،  االتحـاد  مـع  التكامـل  إلـى  تهـدف  سياسـة 

اإلقليـم.  مـن  الروسـية  القـوات  بانسـحاب  وطالبـت 

الـرأي  انقسـام  إلـى  عديـدة  رأي  قياسـات  وأشـارت 

العـام فـي مولدوفـا بالتسـاوي تقريًبـا بيـن أولئـك الذيـن 

يميلـون نحـو روسـيا، والذيـن يميلـون نحـو أوروبـا، بمـا 

المجـاورة. رومانيـا  ذلـك  فـي 

وكان “بوتيـن” قـد أعلـن عـن خطـة فـي عـام 2011، ذكـر أنها 

تسـتهدف خلـق ميثـاق سياسـي اقتصـادي عسـكري، 

االتحـاد  دول  أغلـب  يجمـع  كامـل  أوراسـي  اتحـاد  أو 

السـوفيتي السـابق، إال أنـه لـم ُيكتـب لهـا النجـاح أيًضـا، 

ـح أن يحدث ذلك في المسـتقبل -وفًقا  ومـن غيـر المرجَّ

مـن  الثقـة  وعـدم  الشـكوك  بسـبب  روس-  لمحلليـن 

وراء  تسـعى  التـي  روسـيا،  فـي  المجـاورة  الـدول  بـل 
ِ
ق

بعـد  مـا  مرحلـة  فـي  القوميـة  مـن  الخاصـة  نسـختها 

السـوفيتي. االتحـاد  سـقوط 

أمنيـة وسياسـية  الفشـل فـي خلـق هيـاكل  وإزاء هـذا 

روسـيا  انخـراط  مخاطـر  تزايـدت  فاعلـة،  واقتصاديـة 

فـي نزاعـات عسـكرية غيـر كبيـرة؛ فقـد أدت حالـة عـدم 

االسـتقرار علـى طـول بعـض الحـدود إلـى دفـع روسـيا 

لزيـادة حضورهـا العسـكري فـي هـذه المناطـق، وباتـت 

لها قواعد عسكرية في مناطق الصراع ذات المخاطر، 

وتحديـًدا أوسـيتيا الجنوبيـة وأبخازيا، ومولدوفـا وأرمينيا 

المناطـق  عـدد  وزاد  وطاجيكسـتان،  وقيرغيزسـتانا 

التـي يمكـن لروسـيا اسـتخدام قوتهـا العسـكرية فيهـا 

لحمايـة مـا تـرى أنـه يقـع فـي إطـار مصالحهـا القوميـة، 

ويشـمل ذلك، ليس تلك المناطق الواقعة على حدود 

البـالد فقـط، بـل أيًضـا تلـك التـي كانـت تعـد جـزًءا مـن 

المناطـق التـي تقـع فـي إطـار المسـؤولية العسـكرية 

والسياسـية لالتحـاد السـوفيتي السـابق خـالل الحـرب 

قاعدتـان  لروسـيا  توجـد  حيـث  سـوريا،  ومنهـا  البـاردة، 

عسـكريتان فـي طرطـوس والالذقيـة.

ثالًثا: الـدور الـروســـي وتـغـيــــــرات المشهد 
الجيوسياسي في أوراسيا

أسـهمت مجموعـة مـن المسـتجدات خـالل العاميـن 

األخيرين في تغيير المشهد الجيوسياسي في أوراسيا، 

وهـو مـا اسـتغلته روسـيا فـي ترسـيخ وضعيتهـا كقـوة 

رئيسـة يصعـب تجاهلهـا علـى طـول حدودهـا الجديـدة 

القوقـاز  جنـوب  مـع  أو  الشـرقية  أوروبـا  مـع  سـواء 

ــة عــدم االســتقرار  أدت حال
إلــى  الحــدود  علــى طــول بعــض 
حضورهــا  لزيــادة  روســيا  دفــع 
لهــا قواعــد  العســكري، وباتــت 
الصــراع  مناطــق  فــي  عســكرية 
ذات المخاطر، وتحديًدا أوسيتيا 
ومولدوفــا  وأبخازيــا،  الجنوبيــة 
وقـيـرغـيـزســـتـانـــا  وأرمـيـنـيـــــــــا 

وطاجيكســتان.
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ـل هـذه المسـتجدات -بخـالف  وآسـيا الوسـطى. وتتمثَّ

العمليـة العسـكرية فـي أوكرانيـا التـي سـنتناولها فـي 

بنـد مسـتقل- فـي اآلتـي:

1. التكامل مع بياروسيا:

كان أغسـطس 2020 بمثابـة نقطـة تحول في السياسـة 

“ألكسـندر  حملـة  أدت  حيـث  البيالروسـية؛  الخارجيـة 

بتزويـر  اتهمـوه  الذيـن  المتظاهريـن  لوكاشـينكو” ضـد 

االنتخابـات الرئاسـية إلى رفض الـدول الغربية االعتراف 

مـع  العالقـات  تجميـد  ومـع  لبيالروسـيا،  رئيًسـا  بـه 

إلـى  “لوكاشـينكو”  اضطـر  المتحـدة،  والواليـات  أوروبـا 

المتقلبـة مـع روسـيا،  الخارجيـة  ـي عـن سياسـته  التخلِّ

حـد  إلـى  ومسـاعداتها  دعمهـا  علـى  معتمـًدا  وبـات 

لربـط  الوضـع  هـذا  موسـكو  اسـتغلت  وبدورهـا  كبيـر، 

بيالروسـيا بهـا مـن الناحيتيـن االقتصاديـة والعسـكرية 

التـي كانـت شـبه ميتـة  االتحـاد  فـي إطـار صيغـة دولـة 

روسـيا  نظـرت  مـا  ا  وكثيـًر  ،1999 عـام  فـي  إعالنهـا  رغـم 

إلـى “لوكاشـينكو” كشـخص يصعـب التنبـؤ بتصرفاتـه، 

عليـه. واالعتمـاد 

البيالروسـية جبهـة  رأينـا كيـف أصبحـت األراضـي  وقـد 

القـوات  بـل 
ِ
ق مـن  أوكرانيـا  شـمال  لمهاجمـة  رئيسـة 

الماضـي،  فبرايـر  أواخـر  منـذ  الروسـية  العسـكرية 

روسـيا  عالقـات  فـي  األزمـة  “لوكاشـينكو”  واسـتغالل 

بيالروسـيا  أهميـة  علـى  الضـوء  لتسـليط  بالغـرب 

هـذا  وفـي  لروسـيا.  بالنسـبة  ا  شـخصيًّ هـو  وأهميتـه 

“لوكاشـينكو”  اسـتضافة  إلـى  اإلشـارة  تجـدر  السـياق، 

فـي  وأوكرانيـا  روسـيا  بيـن  تفـاوض  جـوالت  ثـالث 

المنطقـة الحدوديـة مـع بيالروسـيا، منـذ انـدالع الحـرب 

.2022 مـارس  منتصـف  وحتـى 

2. عاقات روسيا بمنطقة البلقان:

شـهد العقـد الماضـي بعـض الحقائـق الجيوسياسـية 

)الجبـل  مونتينيجـرو  جمهوريـة  قيـام  أبرزهـا  الجديـدة، 

األسـود( بتسـريع خطواتهـا لالنضمـام لحلـف شـمال 

األطلسـي بدعـوى تـورط روسـيا في تدبيـر انقالب فيها. 

ـه  ومـن المنظـور الروسـي، كان الهـدف مـن هـذا التوجُّ

إظهـار أن “مونتينيجـرو” مختلفـة عـن صربيـا التـي تطور 

تعاوًنا عسـكريًّا مع روسـيا، بما في ذلك شـراء أسـلحة 

تدريبـات عسـكرية مشـتركة وتنسـيق  روسـية وإجـراء 

الخطط العسـكرية. وفي تقدير خبراء روس، فإن ذلك 

يمكـن أن يقـود إلـى قيـام روسـيا بمنـح ضمانـات أمنيـة 

منظومـة  فـي  عضـًوا  وجعلهـا  لصربيـا  رسـمية  غيـر 

األمـن الجماعـي لمعاهـدة منظمـة األمـن الجماعـي.

إلــى أن عــدوان قــوات حلــف  ويشــير الخبــراء الصــرب 

مــن  كان  الســابقة  يوغســالفيا  ضــد   1999 عــام  الناتــو 

الممكــن أال يحــدث بفضــل العالقــات المتطــورة مــع 

األوضــاع  فــإن  روســية،  لتقديــرات  ووفًقــا  روســيا. 

الحاليــة فــي منطقــة البلقــان، ووجــود صــرب يعيشــون 

يتعرضــون  بأنهــم  األخيــرة  هــذه  عــي  تدَّ صربيــا،  خــارج 

لمعامــالت تمييزيــة تســتوجب تحرك صربيــا لحمايتهم، 

ــات األمنيــة  ــا علــى اســتخدام الضمان قــد تشــجع صربي

الروســية غيــر الرســمية.

3. الحرب حول ناجورنو – كاراباخ:

اندلعــت هــذه الحــرب بيــن أذربيجــان وأرمينيــا فــي خريــف 

وعشــرين  ســتة  لمــدة  للنــزاع  تجميــد  بعــد   ،2020 عــام 

عاًمــا بفضــل وقــف إطــالق النــار بوســاطة موســكو، 

من مجموعة   أسهمت 
الـعـامـيـــــن  خـــالل  المـســـتـجــدات 
المشـــهد  تـغـيـيـــر  في  األخـيـريــــن 
وهو  أوراسيا،  في  الجيوسياسي 
ترسيخ  في  روسيا  استغلته  ما 
يصعب  رئيسة  كقوة  وضعيتها 
تجاهلها على طول حدودها الجديدة 
مع  أو  الشرقية  أوروبا  مع  سواء 

جنوب القوقاز وآسيا الوسطى.



10 

بقلم خبير - العـدد )35( - ٢8 يوليــو ٢٠٢٢

حــرب  نشــوب  منــع  فــي  روســيا  فشــلت  أن  وبعــد 

جديــدة، وجــدت نفســها فــي موقــف ال ُتحســد عليــه بيــن 

حليفتهــا الرســمية أرمينيــا وشــريكتها الغنيــة أذربيجان. 

وفــي إطــار سياســتها الواقعيــة، بقيــت موســكو بعيــدة 

التعاهديــة  التزاماتهــا  أن  أســاس  علــى  الصــراع،  عــن 

األمــن  معاهــدة  فــي  أرمينيــا  بعضويــة  المرتبطــة 

الجماعــي ال تشــمل اإلقليــم المتنــازع عليــه، واكتفــت 

ــا تخســر الحــرب نتيجــة للتحالــف  ــة حليفتهــا أرميني برؤي

التاريخــي  المنافــس   - تركيــا  مــع  ألذربيجــان  الوثيــق 

لروســيا فــي المنطقــة.

نــت موســكو مــن الحــد مــن الضــرر الــذي  ومــع ذلــك، تمكَّ

لحــق بمكانتهــا الدوليــة؛ إذ نجحــت فــي وقــف القتــال 

بعــد أن بــات النصــر األذربيجانــي واضًحــا، ولكــن قبــل 

طــرد األرمــن تماًمــا مــن اإلقليــم. وتوســطت روســيا 

فــي اتفــاق جديــد مــع أطــراف النــزاع، ال يــزال صامــًدا 

واحتفظــت بموقفهــا كوســيط وحيــد، ونشــرت للمــرة 

األولــى قــوة لحفــظ الســالم فــي كارابــاخ، وتقــوم القوات 

الروســية اآلن بحمايــة مــا تبقــى مــن الجيــب األرمينــي 

داخــل أراضــي أذربيجــان.

كارابـاخ   - ناجورنـو  إقليـم  أزمـة  أن  هـي  هنـا  والخالصـة 

لمصالحهـا  روسـيا  تقرهـا  التـي  األولويـة  عـن  كشـفت 

يتعلـق  فيمـا  -سـواء  العواطـف  عـن  بعيـًدا  الوطنيـة 

بحليفتهـا أرمينيـا أو تركيـا منافسـتها القديمة الجديدة- 

فـي  التـوازن  علـى  الحفـاظ  علـى  قدرتهـا  عـن  فضـًلا 

القـوة  الحـاالت تعقيـًدا، واسـتعدادها السـتخدام  أكبـر 

السـالم. حفـظ  ألغـراض  العسـكرية 

4. استعادة االستقرار في كازاخستان:

مـن  المسـاعدة  لنـداء  الفـور  علـى  روسـيا  اسـتجابت 

رئيـس كازاخسـتان لمواجهـة االحتجاجـات االجتماعيـة 

واسـعة النطـاق التـي جـرت أوائـل ينايـر الماضـي، والتـي 

دولـة  فـي  وتخريـب  وقتـل  عنـف  أعمـال  إلـى  تحولـت 

تشـترك روسـيا معهـا فـي حـدود مفتوحـة بطـول 7500 

ولكـي  االحتجاجـات،  أسـباب  عـن  النظـر  وبغـض  كلـم. 

قامـت  النظـام،  اسـتعادة  علـى  كازاخسـتان  تسـاعد 

الجماعـي،  األمـن  معاهـدة  منظمـة  بتفعيـل  روسـيا 

عمليـة  المنظمـة  ـذت  نفَّ تأسيسـها،  منـذ  مـرة  وألول 

لحفـظ السـالم بقيـادة روسـيا شـارك فيهـا 2500 جنـدي، 

سـمح  ممـا  ا؛  جـوًّ المحمولـة  القـوات  مـن  معظمهـم 
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الشـغب  مثيـري  ضـد  بالتحـرك  الكازاخيـة  للقـوات 

السـتعادة النظـام. وقـد فاجـأت روسـيا العالـم بمـدى 

سـرعة إرسـالها لقـوات إلـى كازاخسـتان، وفعاليـة هـذا 

الدعـم، وكيـف أمكـن تجنـب خطـر الصـدام مـع مثيـري 

المنظمـة  قـوة  انسـحاب  سـرعة  مـدى  ثـم  الشـغب، 

العمليـة.  بـدء  مـن  فقـط  أسـبوعين  بعـد  بالكامـل 

ونتيجـة لذلـك، يمكـن القـول بـأن روسـيا عـززت نفوذهـا 

تفككهـا. خطـر  علـى  القضـاء  بجانـب  كازاخسـتان  فـي 

رابًعـا: العملية العسـكرية فـي أوكرانيا 
وتداعياتها وارتداداتها السـلبية

لألزمـة  الغربيـة  اإلعـالم  وسـائل  وصـف  خـالف  علـى 

التـي اندلعـت فـي أوائـل العـام الجـاري، بسـبب الحشـد 

العسـكري الروسـي علـى الحـدود األوكرانيـة، بأنهـا أزمـة 

بطريقـة  إليهـا  موسـكو  نظـرت  وأوكرانيـا،  روسـيا  بيـن 

مختلفـة، ذلـك أنـه مـن خـالل إظهـار قدراتها العسـكرية 

وتصميمها السياسـي على التدخل، تسـعى روسـيا إلى 

أن تحـل بنيـة جديـدة تقـوم علـى توافـق روسـي/أمريكي 

محـل النظـام األمنـي األوروبي الحالـي القائم على هيمنة 

الواليـات المتحـدة والـدور المركـزي لحلـف الناتـو.

وهكـذا وفـي 21 فبرايـر الماضـي، ألقـى الرئيـس “بوتيـن” 

ًلا اسـتدعى فيـه تاريـخ بـالده اإلمبراطـوري  خطاًبـا مطـوَّ

ا بفترة ما بعد انتهاء الحرب البادرة، وعدم اكتراث  مروًر

االعتـراف  معلًنـا  لبـالده،  األمنيـة  بالشـواغل  الغـرب 

بإقليمـي دونيتسـك ولوجانسـك كدولتيـن مسـتقلتين، 

واللتين طلبتا من روسـيا المسـاعدة، بحسـب “بوتين”. 

شاشـات  علـى  مجـدًدا  “بوتيـن”  ظهـر  فبرايـر،   24 وفـي 

“خاصـة”،  بعمليـة عسـكرية  القيـام  عـن  التلفـاز معلًنـا 

المتحـدة،  األمـم  ميثـاق  مـن   51 المـادة  إلـى  اسـتناًدا 

دونيتسـك  إقليمـي  فـي  الـروس  حمايـة  تسـتهدف 

بـالده ال تخطـط الحتـالل  إلـى أن  ا  ولوجانسـك، مشـيًر

األراضـي األوكرانيـة، ولقـي اإلعـالن عـن العمليـة إدانـات 

الغربييـن،  وحلفائهـا  واشـنطن  مـن  واسـعة  دوليـة 

وفـرض  روسـيا  بمحاسـبة  األمريكـي  الرئيـس  ـد  وتعهَّ

عليهـا. غيـر مسـبوقة  عقوبـات 

وبعـد فشـل الواليـات المتحدة وحلفائها في اسـتصدار 

قـرار مـن مجلـس األمـن الدولـي يديـن العمليـة بسـبب 

الفيتـو الروسـي، لجـأت إلى الجمعيـة العامة التي عقدت 

جلسـة طارئـة، فـي 2 مـارس 2022، اعتمـدت فـي ختامهـا 

ا بأغلبيـة ثلثـي األعضـاء، يشـجب “بأشـد العبـارات”  قـراًر

العـدوان الروسـي علـى أوكرانيـا، ويطالـب روسـيا بالكف 

فـوًرا عن اسـتخدامها للقوة ضـد أوكرانيا، واالمتناع عن 

أي تهديـد أو اسـتخدام غيـر قانونـي للقـوة ضـد أي دولـة 

عضو. وطالب القرار روسـيا بالسـحب الفوري والكامل 

غيـر المشـروط لجميـع قواتهـا العسـكرية مـن أراضـي 

تـت  تـت لصالـح القـرار 141 دولـة، فيمـا صوَّ أوكرانيـا، وصوَّ

5 دول ضـده، هـي: روسـيا وسـوريا وبيالروسـيا وإريتريـا 

التصويـت،  عـن  دولـة   35 وامتنعـت  الشـمالية،  وكوريـا 

وباكسـتان  وكوبـا  وإيـران  والهنـد  الصيـن  بينهـا:  مـن 

والعـراق والجزائـر والسـودان وجنـوب السـودان. 

دبلوماسـية  مسـاعي  العسـكري  التدخـل  سـبق  وقـد 

روسـيا  بيـن  األطـراف،  ومتعـددة  ثنائيـة  مكثفـة، 

والواليـات وحلفائهـا، لـم تسـفر عن أي نتائـج، األمر الذي 

عكـس هـوة عـدم الثقـة بيـن القيـادة الروسـية والغرب، 

ـد الرئيـس “بوتيـن” بأنـه إذا فشـلت المحادثات  وقـد توعَّ

تقنيـة”،  “عسـكرية  إجـراءات  موسـكو  تتخـذ  فسـوف 

بالفعـل. وحتـى عسـكرية، وهـو مـا حـدث 

مـــن  روســـيا  تســـعى 
خـــالل إظهـــار قدراتهـــا العســـكرية 
علـــى  السياســـي  وتصميمهـــا 
التدخـــل، إلـــى أن تحـــل بنيـــة جديـــدة 
تقـــوم علـــى توافـــق روســـي/أمريكي 
محـــل النظـــام األمنـــي األوروبـــي 
هيمنـــة  علـــى  القائـــم  الحالـــي 
والـــدور  المتحـــدة  الواليـــات 

الناتـــو. لحلـــف  المركـــزي 
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بنـزع سـالح  العسـكرية  رت موسـكو عمليتهـا  بـرَّ وقـد 

أوكرانيـا، وإعـالن حيادهـا، بما يكفل عـدم انضمامها إلى 

كانـت  أخـرى  طلبـات  بجانـب  األطلسـي،  شـمال  حلـف 

ـكت بهـا فـي مفاوضاتهـا قبـل شـن العمليـة  قـد تمسَّ

بعـدم  مكتوبـة  أمنيـة  ضمانـات  شـملت  العسـكرية، 

ـع الناتو شـرًقا وتحديًدا إلى دول سوفيتية سابقة،  توسُّ

وعـدم وضـع أنظمة أسـلحة هجومية في أوروبا، يمكن 

أن يصـل مداهـا إلـى األراضـي الروسـية، وسـحب البنيـة 

أوروبـا  فـي  الناتـو  أقامهـا  التـي  العسـكرية  األساسـية 

للعالقـات  التأسيسـي  القانـون  توقيـع  منـذ  الشـرقية 

ـع فـي عـام 1997. بيـن الناتـو وروسـيا الموقَّ

غيـر  والماليـة  االقتصاديـة  العقوبـات  مـن  وبالرغـم 

المسـبوقة التـي وّقعتهـا الواليـات المتحـدة وحلفاؤهـا 

علـى  مصمًمـا  الروسـي  الرئيـس  يـزال  ال  روسـيا،  علـى 

أهدافهـا،  تحقيـق  حتـى  العسـكرية  العمليـة  اسـتمرار 

ويعتقـد بعـض المراقبين أن العملية أظهرت -وللمرة 

روسـيا  اسـتعداد  البـاردة-  الحـرب  نهايـة  منـذ  األولـى 

ـع  السـتخدام القـوة العسـكرية لمنـع المزيـد مـن توسُّ

الناتـو فـي الفضـاء السـوفيتي السـابق رغـم المخاطـر 

لذلـك. االسـتراتيجية 

وبالنظـر إلـى توقيـت العمليـة العسـكرية، أشـار العديـد 

مـن المراقبيـن إلـى أنـه ربمـا يكـون الرئيـس الروسـي قد 

وبصفـة  المتغيـرة،  الدوليـة  البيئـة  االعتبـار  بعيـن  أخـذ 

خاصـة تراجـع الـدور األمريكـي علـى النحو الـذي رأيناه في 

االنسـحاب األمريكـي مـن أفغانسـتان، فـي أغسـطس 

األجنـدة  علـى  “بايـدن”  وتركيـز  الماضـي،  العـام  مـن 

الداخليـة والتداعيـات االقتصاديـة واالجتماعية للجائحة، 

ـا التنافـس مـع الصيـن، واالنقسـام في صفوف  وخارجيًّ

االتحـاد األوروبـي.

مضـت  التـي  القليلـة  األسـابيع  كشـفت  ذلـك،  ومـع 

علـى بـدء العمليـة العسـكرية عـن عـدد مـن التداعيـات 

اآلتـي: أهمهـا  السـبيلة،  واالرتـدادات 

تعد . 1 لم  جديًدا،  واقًعا  خلق  العسكري  التدخل  أن 

قضية  منسك  اتفاقيات  تنفيذ  مسألة  معه 

روسيا  أمام مطالب  النقاش  ُأغلق  مطروحة، كما 

على  إليه،  اإلشارة  السابق  النحو  على  األساسية، 

الغربي،  المنظور  ومن  الحالي.  الوقت  في  األقل 

أمام  صمودها  ودعم  أوكرانيا  أراضي  وحدة  باتت 

الجيش الروسي بمثابة أولوية األولويات اآلن. 

شمال . 2 حلف  التدخل  هذا  “بعث  الكثيرين  تقدير  في 

األطلسي من تحت الرماد”؛ ذلك أنه منذ بدء التدخل 

الحلف  أعضاء  وباقي  المتحدة  الواليات  أظهرت 

باألسلحة  أوكرانيا  لدعم  وحماًسا  واضًحا  تماسًكا 

والمعدات، بجانب الدعم السياسي القوي والعقوبات 

عما  للحديث  مجال  هناك  َيعد  ولم  المسبوقة،  غير 

“االستقالل  بـ  “ماكرون”  الفرنسي  الرئيس  أسماه 

هذا  في  والالفت  ألوروبا.  االستراتيجي”  الذاتي 

السياق أنه كان من المقرر أن يقوم وزراء دفاع دول 

االتحاد األوروبي ببحث اقتراح إنشاء القوة األوروبية 

المستقلة عن حلف شمال األطلسي، خالل اجتماع 

في 15 يناير الماضي، لكن بدًلا من ذلك اقتصر االجتماع 

على بحث األزمة األوكرانية التي فرضت نفسها على 

أجندته، خاصة أن الدول األوروبية أبدت استياءها من 

مع  الحوار  على  دائًما  والتركيز  لها،  روسيا  تهميش 

التغير  ومع  بامتياز.  أوروبي  شأن  في  أوًلا  واشنطن 

الكبير في الظروف األمنية على األرض، هناك مخاطر 

العملية العســكرية الروسية 
-وللمــرة  أظهــرت  أوكرانيــا  فــي 
األولــى منــذ نهايــة الحــرب البــاردة- 
السـتـخـــدام  روســـيــــا  اسـتـعــــداد 
المزيــد  لمنــع  العســكرية  القــوة 
الفضــاء  فــي  الناتــو  توسُّــع  مــن 
الســوفيتي الســابق رغــم المخاطــر 

لذلــك. االســتراتيجية 



13

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء

جديدة من أن يمتد الصراع إلى ما وراء حدود أوكرانيا، 

مع انخراط أوروبا في حالة من إعادة التسلح، وتدفق 

القوات األمريكية إلى المنطقة لطمأنه وتعزيز دول 

شرق أوروبا، كما أعربت دول، مثل فنلندا والسويد، 

فرص  عن  الحديث  ويجري  األمنية،  مخاوفها  عن 

انضمامها للحلف في المستقبل.

الروسي . 3 االقتصاد  تأثر  إلى  عديدة  تقديرات  تشير 

وصفها  والتي  الجديدة،  الغربية  بالعقوبات  بشدة 

امتدت  والتي  االقتصادية”،  “الحرب  بــ  البعض 

منظومة  من  الروسي  المالي  النظام  حرمان  من 

لتشمل   ،)SWIFT( “سويفت”  الدولية  المدفوعات 

حرمان الكرملين من استخدام احتياطاته من النقد 

األجنبي، وتطبيق ضوابط التصدير لمنع روسيا من 

استيراد السلع التكنولوجية الفائقة. وُيشار في ذلك 

إلى أن هذه هي المرة األولى التي ُتستخَدم فيها مثل 

هذه العقوبات ضد اقتصاد عالمي كبير مثل روسيا. 

التدابير  هذه  تأثير  كان  قالئل،  أيام  غضون  ففي 

محسوًسا؛ فقد انهار الروبل، واصطف المواطنون 

الروس في طوابير أمام البنوك لسحب مدخراتهم، 

رأس  على  ضوابط  الروسية  الحكومة  وفرضت 

“بريتيش  مثل  الغربية،  الشركات  وخرجت  المال، 

الروسية،  السوق  من  بسرعة  وغيرها،  بتروليوم” 

دبلوماسية  جزاءات  لتشمل  العقوبات  وامتدت 

وثقافية ورياضية، بشكل لم يسبق له مثيل.

كان من بين االرتدادات السلبية للتدخل الروسي أن . 4

تعد  والتي  بألمانيا،  روسيا  عالقات  في  الخصوصية 

بأوروبا  موسكو  عالقات  معادلة  في  ا  مهمًّ عامًلا 

فقد  وبشدة؛  سلًبا  تأثرت  قد  المتحدة،  والواليات 

وضع  في  نفسه  برلين  في  الحاكم  التحالف  وجد 

“نورد  مشروع  تجميد  إلى  ليس  واضطر  محير، 

ستريم 2” فقط، بل أيًضا إلى تزويد أوكرانيا باألسلحة 

مضاد  صاروخ  )ألف  الفتاكة  العسكرية  والمعدات 

للدبابات، و500 صاروخ أرض جو من نوع “ستينجر” من 

رت خروًجا 
ِ
مخزون الجيش األلماني(، في خطوة اعُتب

األلمانية  واألمنية  الخارجية  السياسة  ثوابت  على 

ومع  الثانية.  العالمية  الحرب  نهاية  منذ  المعتمدة 

الجديد على  األلماني  الموقف  ينبغي قراءة  ال  ذلك، 

ك  تمسَّ حيث  العسكري،  التصعيد  إلى  سعي  أنه 

المستشار األلماني الجديد “أوالف شولتز” باستبعاد 

تدخل حلف الناتو عسكريًّا في األزمة، رغم رفع موازنة 

مائة  لتتجاوز  الجديدة  األلمانية  الميزانية  في  الدفاع 

الناتج  إجمالي  بها من نسبة 2% من  ُتقرِّ يورو،  مليار 

المحلي التي تنص عليها معاهدة الناتو. 

ع حلف الناتو  وختاًما، بالرغم من تأكيد الغرب أن توسُّ

ليس بالضرورة موجًها ضد روسيا، فقد أثَّر سلًبا على 

تقييم الكرملين لدوافع الواليات المتحدة ونواياها من 

قوية  باعتراضات  دائًما  قوبلت  التي  التوسيع،  عملية 

في  المتواصل  ع  التوسُّ هذا  أسهم  وقد  الروس.  من 

تشكيل تصورات روسيا الحتياجاتها األمنية، والتي كان 

لها تأثير عميق على العالقات بين شرق القارة األوربية 

مصمم  الروسي  الرئيس  أن  الواضح  ومن  وغربها. 

على المضي قدًما في عمليته العسكرية لحين تحقيق 

أهدافها. ومع اقتراب القوات الروسية من العاصمة 

تحقيق  إلى  وحلفاؤها  “بايدن”  إدارة  تسعى  كييف، 

هدفين يقفان على طرفي نقيض؛ فمن ناحية تحشد 

اإلنسانية  والمساعدات  العسكري  الدعم  كل  اإلدارة 

األجانب  المرتزقة  ذلك  في  بما  ألوكرانيا،  الممكنة 

في  االستمرار  لها  يتيح  بما  وذلك  هناك،  للقتال 

طاقاته،  استنفاد  أمل  على  الروسي  الهجوم  مقاومة 

نشوب  منع  إلى  واشنطن  تسعى  أخرى  ناحية  ومن 

حرب واسعة النطاق بين روسيا وحلف الناتو. ويكُمن 

التحدي األصعب هنا، وفًقا لتقديرات أمريكية عديدة، 

في أنه كلما ضاعف الغرب من دعم أوكرانيا عسكريًّا، 

تضاعفت مع ذلك احتماالت اندالع حرب واسعة بين 

الحلف وروسيا. وحتى اآلن ال تزال هذه المعضلة محل 

إلحاح  في  -كمثال-  نراه  الذي  النحو  على  وجذب،  شد 

الرئيس األوكراني على فرض منطقة حظر جوي على 

ظ عليه  بالده، على وجه السرعة، وهو الطلب الذي تحفَّ

القوات  مهاجمة  إلمكانية  تحسًبا  وحلفاؤه؛  “بايدن” 

الروسية طائرات الحلف، سواء عمًدا أو عن غير قصد؛ 

مما يضع الجانبين في مواجهة مباشرة. 
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