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مدخل: 
ليؤثِّر  اجليوسياسي1∗∗؛  الدولتي  الروسية-األوكرانية يف جمال  انعكاسات احلرب  تتحدَّد  ال 
على دول عديدة يف اجملالي املركزي واهلامشي من بنية النظام العاملي يف ظل تزايد معادلة التصعيد 
سواًء عب تعزيز الزخم العسكري الروسي يف الداخل األوكراين؛ أم إمداد الوالايت املتحدة األمريكية، 
القاسي ابلعقوابت  التهديدات ابلرد  العسكرية، وتتابع  الناتو ألوكرانيا ابألسلحة واآلليات  ودول 
االقتصادية من جهة الدول األوربية،  لذا تعرض هذه التطورات بعض األسئلة حول مدى عالقتها 
وعوامل  الدويل،  النظام  مستوى  على  اجليوسياسية  القوة   عالقات  أناط  صياغة  ابلتحوالت يف 
تصاعد األزمة، ومواقف القوى الفاعلة فيها. نقلت روسيا مسار الصراع -يف ظل هذه التطورات- 
حول أوكرانيا، وهو الصراع الذي قد يعيد رسم خارطة القارة األوربية مرة أخرى، ويقلِّب جهود 
الوالايت املتحدة األمريكية؛ لتحقيق االستقرار يف عالقتها بروسيا، نظراً لتزايد ثقة موسكو سياسياً 

واقتصادايً من أجل استعادة دورها الرايدي.
خريطة الصراع:

الناتو وروسيا أنَّ الساحة األوكرانية سوف تصبح جمااًل      ُتظهر خريطة الصراع ما بي 
َدام املباشر بينهما ال سيَّما يف ظل وجود رغبة روسية؛ لوضع كوابح ضد توسُّع الناتو ابجتاه  للصِّ
اجملاالت اجليوبوليتكية احليوية الروسية، والذي طال معظم دول أورواب الشرقية، ال سيَّما بعد العام 
1997، هذا من جانب، ومن جانب آخر، تدرك أورواب أمهية التشابك االقتصادي مع روسيا، ال 
سيَّما يف جمال إمدادات الطاقة، إذ تستورد أورواب قرابة )%40( من احتياجاهتا من الغاز من روسيا، 
لذا تلقي سياسات الطاقة الروسية بظالهلا على الداخل األوريب الذي حياول املواَءمة بي احتياجاته 
1∗∗ .مصطلح يعين حتليل التأثريات اجلغرافية على عالقات القوة يف العالقات الدولية. صاغه السويدي )رودولف كيلي( يف بداية 
القرن العشرين، وانتشر استخدامه يف مجيع أحناء أورواب يف املدَّة ما بي احلربي العامليتي األوىل والثانية )1939-1918(، ودخل 

حيِّز االستخدام يف مجيع أحناء العامل يف املدَّة األخرية يف اخلطاب املعاصر.

الحرب الروسية-األوكرانية 
وانعكاساتها على صياغة أنماط عالقات القوة الجيوسياسية 

في إطار النظام الدولي
د. عمار حميد ياسين *

*  أستاذ العالقات الدولية املساعد يف كلية العلم والسياسية جامعة بغداد.

https://www-britannica-com.translate.goog/biography/Rudolf-Kjellen?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=sc
https://www-britannica-com.translate.goog/biography/Rudolf-Kjellen?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=sc
https://www-britannica-com.translate.goog/topic/international-relations?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=sc
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ا مل تعد ممر العبور الوحيد ألانبيب الغاز الروسي إىل أورواب يف ظل  وحاجة أوكرانيا االقتصادية؛ ألنَّ
وجود نورد سرتمي )2-1( عب حبر البلطيق مباشرة إىل أملانيا2.

    ومع التهديدات األمريكية لروسيا؛ إال أنَّ عديداً من املراقبي رأوا أنَّ املوقف األمريكي 
احلقيقي من الصراع ليس منع الغزو الروسي ألوكرانيا؛ ألسباب تتعلَّق برغبة اإلدارة األمريكية يف 
أتزمي روسيا، واستنزافها مالياً، ومفاقمة مشكالهتا االقتصادية، وتعطيل دخول خط )نورد سرتمي 2( 
ا حتقِّق اهلدف األمريكي  لنقل الغاز إىل أملانيا؛ ألنَّه سيمنح روسيا نفوذاً أكب يف القارة األوربية، وربَّ
من  عديد  وفرض   ،)2 )نورد سرتمي  الروسي  الغاز  ترخيص خط  إجراءات  إيقاف  أملانيا  إبعالن 

العواصم الغربية عقوابٍت ضد موسكو، ال سيَّما بريطانيا، وأسرتاليا، وكندا، وغريها.
   يظهر الصراع الدويل على أوكرانيا ِحدَّة الصراع بي القوى املهيمنة اليت ترغب يف إناء 
اهليمنة األحادية األمريكية، والتحوُّل حنو نظام الالقطبية، لذا يرى بعضهم أنَّ هذه األزمة تشكِّل 
القائم، فضاًل عن أنَّ اندالع صراع مفتوح قد يكون بنزلة حرب  القوى الدويل  مفرتقاً يف توازن 
عاملية اثلثة تضع العامل أمام حتدايت كارثية؛ ال سيَّما يف ظل معادلة احلشد العسكري، والذي يُعيد 
إىل الذاكرة أجواء احلرب الباردة. إذ يتضح من طبيعة هذه املواقف أنَّ احلرب األوكرانية والتصعيد 
الروسي ضد أوكرانيا يرتبط بصراع جيوسياسي واسع على مناطق القوة والنفوذ واجملاالت احليوية، 
وتنافس جتاري دويل حمتدم على النفط، والغاز، ومسارات التجارة الدولية وخطوطها بي أقطاب 
إسرتاتيجية دولية تتجاوز أوكرانيا، إذ أييت الصراع ضمن إطار التحوالت الدولية الراهنة والصراعات 
الدولية،  القضااي والشؤون  املؤثرة يف  الدولية  القوى  الدولية بي  املكانة  القوة والنفوذ  على مناطق 
ويبقى ِبال شك أنَّ الصراع بي القوى الدولية هو أحد الركائز املمكنة لتفسري األزمة األوكرانية، وإن 
كانت الشرارات متسُّ اإلشكاليات اإلقليمية واجليوسياسية؛ إال أنَّ ميزان القوى الدويل، وحتوالت 
النظام العاملي يف الوقت الراهن هي دوافع ما حياك خلف الستار من خطط إسرتاتيجية، سواًء من 
قبل الوالايت املتحدة األمريكية يف سبيل احتواء روسيا االحتادية أو من قبل روسيا من جهة رغبتها 

يف إعادة تشكيل النظام الدويل؛ بدف فرض هيمنتها على فضائها احليوي3.

2.عمار محيد ايسي، احلرب الروسية- األوكرانية وأثرها على بيعة حتوالت مداخل عالقات القوة اجليوسياسية يف النظام الدويل، ورقة 
ندوة علمية، فرع الدراسات الدولية، كلية العلوم السياسية، 2022.

3.بول ديفيس،وبيرت ويلسون،توقفات وشيكة يف اإلسرتاتيجية العسكرية األمريكية والتخطيط الدفاعي األمريكي: املفاهيم املتصادمة 
للثورة يف الشؤون العسكرية تستلزم إسرتاتيجية جديدة،  مؤسسة راند،سانتا مونيكا،  كاليفورنيا، 2011.
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ويف الصدد نفسه، يرى )ستيفن ميتز( من الكلية احلربية األمريكية يرى: أبنَّ روسيا االحتادية 
التفكري  بنمط  املقيدة  األمريكية  املتحدة  الوالايت  وأنَّ  الشرقية،  أورواب  مقيدة يف  غري  تشن حرابً 
اخلطي، والنماذج البالية للحدود الفاصلة هي عرضة بصورة خاصة، للتدابري ما دون احلربية اليت 
تتسم ابلعدائية، واليت كان الرئيس الروسي )فالدميري بوتي( على أمتِّ استعداٍد الختاذها يف كلٍّ من 

جزيرة شبة القرم، وشرق أوكرانيا4.

   ولقد أشار )روانلد رومان( مدير قسم حتليالت األمن القومي جبامعة )جون هوبكنز( إىل 
أنَّ السمة الرئيسة للحرب غري املقيدة هي االستخدام غري املقيد للتدابري، وليس لإلسرتاتيجيات، 

أو لألهداف غري املقيدة5.
    واتساقاً مع ذلك، فإنَّ االجتاهات احلديثة يف إطار نظرية احلرب تبز لنا طبيعة العالقة 
بي مقاربة الواقع املتغري، والتنظري املفاهيمي يف حقل العالقات الدولية، فعديد من احلروب اليت 
شهدها النظام الدويل ملرحلة ما بعد احلرب الباردة تعكس حدوث تغريُّ يف أناط احلروب وأسبابا، 

ومن هنا فإنَّ حتليل ذلك التغيري يكون على مستويي6:
4.بول ديفيس،وبيرت ويلسون، مصدر ذُِكر سابقاً.

5. روانلد رومان، منتدى احلرب غري املقيدة: إجراءات ملكافحة هتديد احلرب غري املقيدة-اإلرهاب واملوارد واالقتصاد والفضاء 
االلكرتوين، ماريالند، جامعة جون هوبكنز، 2009، ص 2.

6.علياء حممود الليثي، االجتاهات احلديثة يف نظرية احلروب مع التطبيق على احلرب األمريكية يف أفغانستان 2014-2001، قسم 
العلوم السياسية واإلدارة العامة، القاهرة، د.ت، ص 14.وكذلك ينظر حممد يونس حيىي الصائغ، أسانيد الوالايت املتحدة بشأن 

احلرب االستباقية، جملة الرافدين للحقوق، اجمللد)11(، العدد)40(، 2009، ص ص 248-249
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الدولية . 1 العالقات  لعلم  الكبى  النظري والذي يتمحور يف جزء منه حول احلوارات  املستوى 
)الواقعية، والليبالية، والبنائية، والنقدية(.

املستوى التطبيقي، ويركِّز على التطبيق يف احلرب الروسية-األوكرانية، إذ استغلت إدارة الرئيس . 2
)بوتي(، ووظَّفت تدابري احلرب غري املقيَّدة، واخلاصة ابلتدابري ما دون احلربية؛ بدف حتقيق 

غاايت إسرتاتيجية حمددة يف أوكرانيا.
بعد تفجر األزمة األوكرانية أواخر عام 2013، والتدخُّل العسكري لروسيا االحتادية يف شبة 
جزيرة القرم يف آذار عام 2014، أدركت الدول األوربية أنَّ روسيا االحتادية مل تعد تفرض حتدايت 
أمنية على سالمة احلدود ألورواب فحسب، بل فرضت حتدايت على بيئتها األمنية الداخلية أيضاً، 
إذ عبَّ السلوك الروسي على االستعداد التام؛ لتوظيف القوة من أجل تغيري احلدود اإلقليمية القائمة 
إذا ما تطلبت ضرورات مصلحتها القومية ذلك، لذا أثريت تساؤالت متعددة حول إمكانية االعتداء 

الروسي على دول أورواب يف املستقبل املنظور7.
    معادلة الضغط املتكافئ:

الروسية-األوكرانية إىل توظيف معادلة  املتحدة األمريكية يف إطار احلرب  الوالايت  سعت 
الضغط املتكافئ على روسيا يف مناطق أخرى من العامل، فهي تريد إبعادها من الشرق األوسط، 
وال سيَّما من سوراي، كما أنَّ الوالايت املتحدة األمريكية تسعى إىل كسب أوكرانيا، وهو ما يعزَّز 
قدراهتا يف آسيا الوسطى وأورواب الشرقية، وتسعى الوالايت املتحدة -عن طريق أوكرانيا- للضغط 
على روسيا االحتادية؛ إلناء شراكتها، وتعاونا مع الصي؛ إذ أصبحت الصي قوة اقتصادية كبرية، 
ومنافس مستقبلي هلا، إذ إنَّ الصي ساعية إىل غزو األسواق العاملية، وال سيَّما يف أورواب الغربية، 
وآسيا، وإفريقيا وأمريكا الالتينية ضمن إطار مبادرة حزام واحد وطريق واحد، لذا فإنَّ الوالايت 
املتحدة األمريكية ختشى من توسع التعاون الصيين- الروسي، وأتثريه على أمنها القومي، وهو ما 
دفعها إىل حتفيز إحداث مواجهة عسكرية مباشرة بي روسيا وأوكرانيا؛ من أجل إضعاف روسيا، 
األمريكي  املوقف  أنَّ  رأوا  املراقبي  من  عديداً  أنَّ  إال  األوكراين،  العمق  داخل  قدراهتا  واستنزاف 
احلقيقي من الصراع ليس منع الغزو الروسي ألوكرانيا؛ ألسباٍب تتعلَّق برغبة اإلدارة األمريكية يف أتزمي 
روسيا، واستنزافها مالياً، ومفاقمة مشكالهتا االقتصادية، وتعطيل دخول خط )نورد سرتمي 2( لنقل 

7. أف ستيفن الرايب، وستيفاين بيزارد، وأندرو رادين، روسيا والغرب بعد األزمة األوكرانية )أوجه الضعف األوربية جراء الضغوط 
الروسية(، سانتا مونيكا، مؤسسة راند، كاليفورنيا، 2017، ص 16.
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الغاز إىل اخلدمة الفعلية يف أملانيا، ألنَّه سيمنح روسيا نفوذاً أكب يف القارة األوروبية، وابملقابل فإنَّ 
روسيا يف حوزهتا أوراقاً راحبًة أبرزها الغاز املصدَّر إىل الدول األوروبية، وصعوبة إجياد بدائل طاقوية، 
فلن تستطيع واشنطن والدوحة وطهران يف حالة إجناز االتفاق النووي ابلنسبة لألخرية من أتمي 
كميات الغاز املطلوبة يف حال قررت روسيا وقف إمدادات الغاز ألورواب، فضاًل عن اعتبارات تتعلَّق 
بصعوبة حتويل البنية التحتية األوربية إىل بنية ميكنها استيعاب الغاز املسال بداًل من الغاز اخلام، 

وعامل التكلفة العايل لنقل الغاز من مصادر بديلة أخرى8.
جتري احلرب الروسية األوكرانية يف إطار مرحلة حذرة شديدة التعقيد فيما يتعلَّق بتطور النظام 
العاملي، إذ إنَّ هناك حتوُّل عميق، ومتسارع يف هيكل توزيع القدرات االقتصادية والعسكرية وأناط 
النظام، ومن هنا ميكن تصوُّر جمموعة املصاحل الصينية املهمة،  الرئيسة يف  القوى  التفاعالت بي 
واليت مثَّلت بدورها حمددات رئيسة يف معادلة احلساابت الصينية حيال احلرب الروسية- األوكرانية:

• املصلحة األوىل، تتعلَّق ابلعمل على تعزيز دور األزمة يف تسريع عملية االنتقال داخل النظام 	
الدويل ابجتاه نظام الالقطبية وهو يُعدُّ هدف صيين-روسي مشرتك.

• الدفاعية األوربية 	 العالقات األمنية  انكشاف األمن األوريب، وفعالية  الثانية أتكيد   املصلحة 
األمريكية ليس فقط إمام دول أورواب الشرقية، ولكن أمام حلفاء الوالايت املتحدة األمريكية يف 
أورواب الغربية، فضاًل عن كشف النخبة احلاكمة يف أوكرانيا عدم فعالية ارتباطاهتا اخلارجية سواًء 

ابلناتو أم بنظومة األمن األوريب9.
•  تتمثَّل املصلحة الثالثة يف توظيف األزمة لتوصيل رسائل واضحة إىل الوالايت املتحدة األمريكية 	

فإنَّ  القومي  األمن  بقضااي  األمر  يتعلَّق  حينما  أبنَّه  اتيوان  يف  احلاكمة  وللنخبة  وحلفائها، 
حساابت الدول ال تتسم ابملرونة، وال ختضع للمساومات، ويف هذا إشارة واضحة إىل قضية 
اتيوان بوصفها قضية أمن قومي للصي، فضاًل عن كشف خطورة التحالفات األمنية وخطورة 

التفكري بعقلية احلرب الباردة، ال سيَّما بعد اجتاه الوالايت املتحدة األمريكية إىل إحياء

8. محد جاسم حممد، هدف الوالايت املتحدة األمريكية من أتجيج الصراع بي روسيا وأوكرانيا، مركز الدراسات اإلسرتاتيجية، 
 http://Kerbalacss.uokerbala.edu.iq/wp/blog/2021/04/07 جامعة كربالء، املوقع على الرابط

9. Brussels summit communiqué, Issued by the heads of state and government 
participating in the meeting of the north Atlantic council in Brussels, 14 June, 2021

http://Kerbalacss.uokerbala.edu.iq/wp/blog/2021/04/07
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

أ .	 ∗10)Quad( حتالف

أ .	∗∗11 )AUKUS( مث اتفاقية

اليت تستهدف احتواء الصي، وإجهاض مشروع الصعود الصيين129.

10.∗ حوار إسرتاتيجي غري رمسي بي الوالايت املتحدة والياابن وأسرتاليا واهلند يتمثَّل ابحملاداثت بي الدول األعضاء. بدأ احلوار يف 
عام 2007 من قبل رئيس وزراء الياابن شينزو آيب، بدعم من انئب الرئيس األمريكي ديك تشيين ورئيس وزراء أسرتاليا جون هوارد 
ورئيس وزراء اهلند مانوهان سينغ. توازى احلوار مع املناورات احلربية املشرتكة على نطاق غري مسبوق، اليت مسيت مناورات مليبار. 
ُعدَِّت الرتتيبات الدبلوماسية والعسكرية واسعة النطاق رد فعل على زايدة القوة االقتصادية والعسكرية الصينية، واستجابت احلكومة 

الصينية للحوار الرابعي إبصدار احتجاجات دبلوماسية رمسية على أعضائه.
11.∗∗ اتفاقية أمنية ثالثية بي أسرتاليا واململكة املتحدة والوالايت املتحدة.

.Ibid .12

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%83_%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%B1
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احلرب الروسية - األوكرانية .. وانعكاساهتا على صياغة أمناط عالقات القوة اجليوسياسية يف إطار النظام الدويل

اخلامتة.
قد تلجأ روسيا والغرب -مع كلِّ ما تقدَّم- إىل التفاوض، ولكنَّه سيكون تفاوضاً على نزع 
فتيل األزمة احلادة عب االتفاق على هتدئة على قضااي آنية، ولكن املشكلة اجلوهرية اجليوبوليتكية 
ا مشكلة تتعلَّق  الراسخة يف مفاهيم ومدركات الطرفي الروسي والغريب لن جتد حاًل تفاوضياً؛ ألنَّ
ابجلغرافيا الثابتة اليت تُعدُّ حمورية يف السلوك السياسي اخلارجي لألطراف الفاعلة يف إدارة احلرب يف 

أوكرانيا، وانعكاساهتا املستقبلية على أنساق النظام الدويل.


