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احلرب الروسية األوكرانية هي أخطر صراع جيوسياسي منذ احلرب العاملية الثانية، وستؤدِّي 
إىل عواقب عاملية أكرب بكثري من هجمات )11( سبتمرب. حتتاج الصي -يف هذه اللحظة احلرجة- 
بدقَّة؛ من أجل  الدويل  املشهد  اجتاه احلرب وتقييمها، فضاًل عن أتثريها احملتمل على  إىل حتليل 
السعي إىل بيئة خارجية مؤاتية نسبياً. حتتاج الصي إىل االستجابة مبرونة، واختاذ خيارات إسرتاتيجية 

تتوافق مع مصاحلها طويلة األجل.
َم  تسبَّبت »العملية العسكرية اخلاصة« الروسية ضد أوكرانيا يف جدل كبري يف الصي، إذ ُقسِّ
ا هي  مؤيدوها ومعارضوها على خطِي متوازيِي توازايً شديداً. ال متثِّل هذه املقالة أي طرف، وإمنَّ
موجَّهة إىل صانع القرار يف الصي؛ ليطَّلع عليها، ويستفيد ممَّا جاء فيها. جُتْرِي هذه املقالة حتلياًل 

موضوعياً لعواقب احلرب احملتملة إىل جانب خيارات اإلجراءات املضادة املقابلة هلا.
توقعاٌت مستقبليٌة حلرِب روسيا وأوكرانيا:. 1

أ قد ال يتمكن »فالدميري بوتي« من حتقيق أهدافه املتوقعة، ممَّا يضع روسيا يف مأزق. كان 	.
اهلدف من هجوم »بوتي« هو حل املشكلة األوكرانية ابلكامل، وصرف االنتباه عن األزمة الداخلية 
لروسيا عن طريق هزمية أوكرانيا حبرب خاطفة، واستبدال قيادهتا، وإقامة حكومة موالية لروسيا. ومع 
ذلك، فشلت احلرب اخلاطفة، وروسيا غري قادرة على دعم حرب طويلة األمد، وما يرتبط با من 
تكاليف ابهظة. إنَّ شن حرب نووية من شأنه أن يضع روسيا يف جمابة العامل أبسره، ومن َثَّ ال ميكن 
الفوز با. كما أنَّ األوضاع يف الداخل واخلارج غري مؤاتية بصورة متزايدة. حىت لو احتلَّ اجليش 
الروسي العاصمة األوكرانية كييف، وُشكَِّلت حكومة ذات تبعية روسية بتكلفة عالية، فإنَّ هذا ال 
يعين النصر النهائي. يكون أفضل خيار لـ)بوتي( يف هذه املرحلة، هو إهناء احلرب بصورة الئقة عن 
طريق حماداثت السالم، األمر الذي يتطلب من أوكرانيا تقدمي تنازالت هائلة. ومع ذلك، فإنَّ ما ال 
ميكن حتقيقه يف ساحة املعركة يصعب احلصول عليه على طاولة املفاوضات. على أيَّة حال، ُيشكِّل 

هذا العمل العسكري خطأ ال رجوع فيه.

النتائج المحتملة من حرب روسيا وأوكرانيا
 وخيارات الصين

هو واي *

*  انئب رئيس مركز أحباث السياسة العامة التابع ملكتب املستشار مبجلس الدولة، ورئيس مجعية شنغهاي ألحباث السياسة 
العامة، ورئيس اللجنة األكادميية ملعهد تشاهار.
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أ قد يتصاعد الصراع أكثر، وال ميكن استبعاد تورُّط الغرب يف هناية املطاف يف احلرب. يف 	.
حي أنَّ تصعيد احلرب سيكون مكلفاً، هناك احتمال كبري أالَّ يستسلم »بوتي« بسهولة؛ نظراً 
لشخصيته وسلطته. قد تتصاعد احلرب الروسية األوكرانية إىل ما هو أبعد من نطاق، وقد تشمل 
حىت إمكانية توجيه ضربة نووية. ال ميكن للوالايت املتحدة وأورواب -مبجرد حدوث ذلك- البقاء 
مبعزل عن الصراع، ممَّا يؤدِّي إىل اندالع حرب عاملية أو حىت حرب نووية. ستكون النتيجة كارثة 
لصاحل  النهائية  املواجهة  هذه  تكون  لن  وروسيا.  املتحدة  الوالايت  بي  ومواجهة  البشرية،  على 

»بوتي«؛ ألنَّ القوة العسكرية لروسيا ال تضاهي قوة الناتو.
أ حىت لو متكنت روسيا من االستيالء على أوكرانيا يف مراهنة ايئسة، فإنَّ املشهد السياسي 	.

ما يزال ساخناً. وبعد ذلك ستتحمَّل روسيا عبئاً ثقياًل وتُنهك. يف ظل هذه الظروف، وبغض النظر 
عمَّا إذا كان »فولودميري زيلينسكي« على قيد احلياة أم ال، فمن املرجَّح أن تنشئ أوكرانيا حكومة يف 
املنفى ملواجهة روسيا على املدى الطويل. ستخضع روسيا للعقوابت الغربية، وستجرب على مواجهة 
لن  النهاية.  احمللِّي غري مستدام وسيهبط يف  االقتصاد  األوكرانية. سيكون  األراضي  داخل  التمرُّد 

تـَُتجاوز هذه املدَّة ببضع سني.
أ قد يتغري الوضع السياسي يف روسيا، أو يتفكَّك على يد الغرب. بعد فشل احلرب اخلاطفة 	.

الغربية إىل درجة غري  العقوابت  انتصار روسيا، ووصلت  األمل يف  اليت شنَّها »بوتي«، تضاءل 
مسبوقة. مع أتثر سبل عيش الناس بشدة، ومع جتمُّع القوى املناهضة للحرب واملناهضة لـ«بوتي«، 
ال ميكن استبعاد احتمال حدوث مترٍُّد سياسيٍّ يف روسيا. مع اقرتاب االقتصاد الروسي من االهنيار، 
سيكون من الصعب على »بوتي« دعم الوضع احملفوف ابملخاطر، حىت لو ربح احلرب الروسية 
األوكرانية. إذا أُِطيَح بـ«بوتي« من السلطة؛ بسبب حرب أهلية أو انقالب أو أي سبب آخر، 
ا ستستسلم للغرب، أو ستحدث انقسامات  فمن غري املرجَّح أن تواجه روسيا الغرب. من املؤكَّد أهنَّ

داخلية قوية، وستنتهي مكانة روسيا بوصفها قوة عظمى.
حتليل أتثري احلرب الروسية األوكرانية على املشهد الدويل:. 2

الغرب أكثر احتاداً. أ.  الغريب، وسيصبح  العامل  القيادة يف  املتحدة زمام  الوالايت  ستستعيد 
يعتقد الرأي العام -يف الوقت احلاضر- أنَّ احلرب األوكرانية تعين االهنيار الكامل للهيمنة األمريكية. 
لكنَّها يف الواقع ستعيد فرنسا وأملانيا -اللتان أرادا االنفصال عن الوالايت املتحدة- إىل إطار الدفاع 
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الدفاع عن  دبلوماسية مستقلة، ورغبتها يف  أورواب يف حتقيق  يقضي على حلم  ممَّا  الناتو،  حللف 
النفس. ستزيد أملانيا ميزانيتها العسكرية زايدة كبرية؛ إذ سوف تتخلَّى سويسرا والسويد ودول أخرى 
عن احليادية. مع تعليق »نورد سرتمي 2« إىل أجل غري مسمى )مشروع أانبيب غاز ميتد من روسيا 
إىل أورواب حتت سطح حبر البلطيق(، سيزداد اعتماد أورواب على الغاز الطبيعي األمريكي حتماً. 

ستشكِّل الوالايت املتحدة وأورواب -جمتمعتان- آفاقاً مشرتكة.
سوف يعود »الستار احلديدي« مرة أخرى، ولن يقتصر امتداده من حبر البلطيق إىل البحر ب. 

األسود فقط، بل إىل احلدود النهائية الفاصلة بي اجلبهة اليت يهيمن عليها الغرب ومنافسيه. سوف 
يرسم الغرب اخلط الفاصل بي الدميقراطيات والدول االستبدادية، لُيعرَّف االنقسام مع روسيا على 
معسكري  بي  اجلديد  احلديدي«  »الستار  ينحصر  لن  والديكتاتورية.  الدميقراطية  بي  أنَّه صراع 
املؤيدين  بي  موت  أو  حياة  معركة  ستكون  الباردة.  احلرب  يف  والرأمسالية كما كان  االشرتاكية 
للدميقراطية الغربية، واملعارضي هلا. ستجذب وحدة العامل الغريب بوجود »الستار احلديدي« دواًل 
أخرى، إذ سُتعزَّز إسرتاتيجية الوالايت املتحدة يف منطقة احمليطي اهلندي واهلادئ، ودول أخرى 
مثل الياابن، ستقرتب أكثر جتاه الوالايت املتحدة، واليت ستشكل جبهة موحدة دميقراطية واسعة 

مل يسبق هلا مثيل.
ستنمو قوة الغرب منواً كبرياً، وسيستمر الناتو يف التوسُّع، وسيزداد نفوذ الوالايت املتحدة ج. 

يف العامل غري الغريب. بعد احلرب الروسية األوكرانية، بغض النظر عن الطريقة اليت حتقق با روسيا 
ا ستضعف القوى املعادية للغرب يف العامل ضعفاً كبرياً. قد ُيكّرِر املشهد بعد  حتوهلا السياسي، فإهنَّ
االضطراابت السوفيتية والشرقية عام 1991 نفسه، وقد تعود النظرايت حول »هناية األيديولوجية« 
للظهور مرة أخرى، إال أنَّه قد تفقد زمخها مع املوجة الثالثة من »الدمقرطة«، وسيعتنق املزيد من 
دول العامل الثالث الغرب. سيمتلك الغرب مزيداً من »اهليمنة« سواًء من حيث القوة العسكرية أو 

من حيث القيم واملؤسسات، وستصل قوته الصلبة والناعمة إىل آفاق جديدة.
ستصبح الصي أكثر عزلة يف ظل األحداث احلالية. ونظراً لألسباب املذكورة أعاله، إذا د. 

مل تتخذ الصي إجراءات استباقية للرد، فسوف تواجه مزيداً من العزلة من قبل الوالايت املتحدة 
والغرب. مبجرد سقوط »بوتي، والوالايت املتحدة لن تواجه منافسي إسرتاتيجيي بعد اآلن، بل 
الصي؛  أكثر عن  نفسها  أورواب  إسرتاتيجياً. ستعزل  فقط، وعزهلا  الصي  مواجهة  عليها  سيتعي 
ستصبح الياابن يف طليعة املناهضة للصي. سوف تسقط كوراي اجلنوبية أكثر يف أيدي الوالايت 
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املتحدة؛ ستنضم اتيوان إىل اجملموعة املناهضة للصي، وسيتعي على سائر العامل أن خيتار جانباً 
ليتبعه. لن تكون الصي حماصرة عسكرايً من قبل الوالايت املتحدة، وحلف مشال األطلسي، واحلوار 
األمين الرابعي و«أوكوس« -اتفاقية أمنية ثالثية بي أسرتاليا واململكة املتحدة والوالايت املتحدة- 

فحسب، بل ستتعرَّض أيضاً لتحدايت القيم، واألنظمة الغربية.
خيار الصني اإلسرتاتيجي:. 	

ال ميكن ربط الصي بـ«بوتي« وجيب قطع كل الروابط احلالية يف أسرع وقت ممكن. مبعىن: أ. 
انتباه الوالايت املتحدة بعيداً عن الصي،  سيساعد تصعيد الصراع بي روسيا والغرب يف حتويل 
إذ جيب على الصي أن حتتفل بـ«بوتي«، بل وتدعمه، ولكن بشرط عدم خسارة روسيا. ستؤثِّر 
الشراكة مع »بوتي« على الصي يف حالة فقدانه للسلطة. ما مل يتمكن »بوتي« من حتقيق النصر 
بدعم الصي، وهو احتمال يبدو ضئياًل يف الوقت احلايل، فإنَّ الصي ليس لديها الدافع الكايف 
لدعم روسيا. ينصُّ قانون السياسة الدولية على أنَّه »ال يوجد حلفاء أبديون وال أعداء دائمون«، 
ولكن »مصاحلنا أبدية ودائمة«. يف ظل الظروف الدولية احلالية، ال ميكن للصي املضي قدماً إال 
أسرع وقت  وتفريغ عبء روسيا يف  الشرين،  أهون  واختيار  الفضلى،  عن طريق محاية مصاحلها 
ممكن. ُتشري التقديرات -يف الوقت احلاضر- إىل أنَّه ما تزال هناك مدَّة أسبوع أو أسبوعي قبل أن 

تفقد الصي حيِّز املناورة. جيب على الصي أن تتصرف بصورة حامسة.
العامل. ب.  يف  السائد  املوقف  ختتار  وأن  احلياد،  عن  تتخلَّى  تتجنَّب  أن  الصي  على  جيب 

حاولت الصي -يف الوقت احلايل- عدم اإلساءة إىل أي من اجلانبي، والتزمت احلياد يف بياانهتا 
لألمم  العامة  واجلمعية  األمن،  جملس  يف  التصويت  عن  االمتناع  ذلك  يف  مبا  الدولية،  وخياراهتا 
املتحدة. ومع ذلك، فإنَّ هذا املوقف ال يلبِّ احتياجات روسيا، وسبب يف إاثرة حفيظة أوكرانيا، 
وداعميها، واملتعاطفي معها، وابلنتيجة الصي اآلن يف اجلانب اخلطأ بنظر كثرٍي من دول العامل. 
يكون احلياد الظاهر يف بعض احلاالت خياراً معقواًل، لكنَّه ال ينطبق على هذه احلرب، إذ ليس 
لدى الصي ما تكسبه. نظراً لدفاع الصي الدائم عن احرتام السيادة الوطنية وسالمة أراضيها، فال 
ميكنها جتنُّب مزيٍد من العزلة إال عن طريق الوقوف إىل جانب غالبية دول العامل. هذا املوقف يساعد 

أيضاً على تسوية قضية اتيوان.
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جيب أن حتقق الصي تطوراً إسرتاتيجياً أكرب، وعليها -أيضًا- جَتنُّب تزايد العزلة من قبل ج. 
الغرب. سيساعد االنفصال عن »بوتي«، والتخلِّي عن احلياد يف بناء صورة الصي الدولية، وتيسري 
عالقاهتا مع الوالايت املتحدة والغرب. مع أنَّه صعب، ويتطلَّب حكمة عظيمة، فهو أفضل خيار 
احلرب  بسبب  أورواب  اجليوسياسي يف  الصراع  القائل أبنَّ  الرأي  مع  التعامل  للمستقبل. ال ميكن 
األوكرانية سوف يكبح انتقال الوالايت املتحدة اإلسرتاتيجي من أورواب إىل منطقة احمليطي اهلندي 
واهلادئ بصورة كبرية. هناك فعاًل أصوات يف الوالايت املتحدة تقول إنَّ أورواب مهمة، ولكن الصي 
أهم. اهلدف األساسي للوالايت املتحدة هو احتواء الصي قبل أن تصبح القوة املهيمنة يف منطقة 
احمليطي اهلندي واهلادئ. إنَّ األولوية القصوى للصي -يف ظل هذه الظروف- هي إجراء تعديالت 
لذلك، لتغيري املواقف األمريكية العدائية جتاه الصي، وإنقاذ نفسها من  إسرتاتيجية مناسبة وفقاً 
العزلة. خالصة القول هي منع الوالايت املتحدة والغرب من فرض عقوابت مشرتكة على الصي.

يتعي على الصي منع اندالع احلروب العاملية، واحلروب النووية، وتقدمي مسامهات ال غىن د. 
عنها للسالم العاملي. نظراً ألنَّ »بوتي« طلب بصريح العبارة من قوات الردع اإلسرتاتيجي الروسية 
الدخول يف حالة استعداد قتايل اخلاص، فقد تتصاعد احلرب الروسية األوكرانية خارج السيطرة. أيُّ 
قضيٍة عادلٍة تستقطب كثرياً من الدعم، والعكس صحيح. إذا حرضت روسيا على حرب عاملية 
ا ستخاطر حبدوث اضطراابت يف العامل أبسره. إلثبات دور  أو حىت حرب نووية، فمن املؤكَّد أهنَّ
الصي بوصفها قوة رئيسة مسؤولة، امتناع الصي من الوقوف جبانب »بوتي« ليس كافياً، بل يتعي 
عليها أيضاً اختاذ إجراءات ملموسة للحد من مغامرات »بوتي« احملتملة. إذ إنَّ الصي هي الدولة 
الوحيدة يف العامل اليت تتمتَّع بذه القدرة، وجيب عليها استخدام هذه امليزة الفريدة بصورة كاملة. 
إنَّ إهناء الدعم الصيين لـ«بوتي« من شئنه أن يتكفَّل إبهناء احلرب، أو على األقل منع تصعيدها. 
ونتيجة لذلك، ستكسب الصي إشادًة دوليًة واسعة النطاق للحفاظ على السالم العاملي، ممَّا قد 
يساعد الصي على منع العزلة، وإلجياد فرصة لتحسي عالقاهتا مع الوالايت املتحدة والغرب أيضاً.

املصدر:
https://uscnpm.org/2022/03/12/hu-wei-russia-ukraine-war-
china-choice/


