


الحرب الروسية – األوكرانية
عودة الصراعات الكبرى بين القوى الدولية

تحرير
أحمد عاطف

المشاركون
حسام إبراهيم

د. مدحت  نافع

د.رغدة البهي

عدنان موسى

حممود حسني قاسم



بطاقة فهرسة:

عاطف، أحمد )محرر(
الحرب الروسية – األوكرانية: عودة الصراعات الكبرى بين القوى الدولية / 

تحرير أحمد عاطف؛ تأليف حسام إبراهيم ... ]وأخ[.- ط 1.- أبوظبي: المستقبل 
لألبحاث والدراسات المتقدمة، 2023.

208 ص؛ 24 سم.- )سلسلة كتب المستقبل(

ردمك )النسخة المطبوعة( 978-9948-805-76-2
ردمك )النسخة اإللكترونية( 978-9948-805-80-9

1. روسيا االتحادية
2. أوكرانيا 

3. الحرب
4. الصراع األوكراين

5. روسيا االتحادية – التدخل العسكري – أوكرانيا
6. روسيا االتحادية – العالقات الخارجية

7. السياسة الدولية
8. توازن القوى

9. االقتصاد الدويل
10. الشرق األوسط

 أ. إبراهيم، حسام )مؤلف مشارك(

 ب. عاطف، أحمد )محرر(

 ج. العنوان

 د. السلسلة

اإلخراج الفني: عبدهللا خميس

© جميع الحقوق محفوظة للناشر
مركز المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة

أبو ظبي - 2023
www.futureuae.com



عن المستقبل:
مركــز تفكيــر )Think Tank( مســتقل، أنشــئ عــام 2014، يف 
يف  للمســاهمة  المتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات  بدولــة  أبوظبــى، 
تعميــق الحــوار العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعــم البحــث 
العلمــي، فيمــا يتعلــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت 
عــدم  حالــة  ظــل  يف  بالمنطقــة،  حقيقيــة  إشــكالية  تمثــل 
االســتقرار وعــدم القــدرة علــى التنبــؤ، خــال المرحلــة الحاليــة، 
المتعلقــة  مــن خــال رصــد وتحليــل وتقديــر “المســتجدات” 
والتوجهــات  األمنيــة،  واالتجاهــات  السياســية  بالتحــوالت 
االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفاعــات المجتمعيــة 
والثقافيــة، المؤثــرة علــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف نطــاق 

الشــرق األوســط عمومــاً.

لالتصال والمعلومات:
المعــارض،  مركــز  منطقــة  الكرامــة،  شــارع  الــدويل،  البــرج 

الطابــق)24(
ص.ب 111414 أبوظبى, اإلمارات العربية المتحدة

هاتف: 24444513-971+,  فاكس: 971-24444732+ 
العالقات العامة: 999 657 502 971+

 Email: info@futureuae.com
www.futureuae.com

مــواد  مــن  االقتبــاس  يجــوز  وال  محفوظــة  النشــر  *حقــوق 
المصــدر إىل  اإلشــارة  دون  مــن  اإلصــدار 

املدير التنفيذي
إبراهيم غايل

نائب املدير التنفيذي
حسام إبراهيم

رئيس التحرير التنفيذي
عبداللطيف حجازي

نائب رئيس التحرير
آية يحيى

باحثو املركز
د. شادي عبدالوهاب

علي صالح
أحمد عاطف

د. إيهاب خليفة
هالة احلفناوي
مصطفى ربيع

إبراهيم الغيطاين
يارا منصور

جيداء أبو الفتوح
حممد حممود السيد

شريف هريدي

اإلخراج الفني
عبداهلل خميس
عادل خطاش

العالقات العامة
رحاب مكرم

info@futureuae.com

مدير النشر والتسويق
أجمد حممد جروين

marketing@futureuae.com



الفهرس

المقدمة  

الفصل األول: كييف روس.. الجذور التاريخية لألزمة الراهنة  

أوالً: العالقات التاريخية بين روسيا وأوكرانيا  

1- األبعاد السياسية  

2- الجذور العرقية “السالفية”  

3- الصراعات الدينية  

ثانياً: تطورات القضية األوكرانية المعاصرة منذ عام 1991   

ثالثاً: األهمية االستراتيجية ألوكرانيا بالنسبة لروسيا  

1- األهمية الجغرافية والديموغرافية  

2- الموائن األوكرانية  

3- الصناعات العسكرية واالستراتيجية  

4- األهمية االقتصادية  

الفصل الثاين: اللعبة الكبرى.. الفاعلون األساسيون يف مسار الحرب األوكرانية  

أوالً: أسباب اندالع الحرب الروسية – األوكرانية  

1- إرهاصات الحرب  

2- األسباب الرئيسية للحرب   

ثانياً: مواقف القوى الغربية    

11

23

29

31

36

45

46

45

46

47

49

53

53

56

61

23

19



1- الواليات المتحدة األمريكية   

2- أوروبا  

3- حلف شمال األطلسي  

ثالثاً: استراتيجية روسيا  

1- التقييم المستمر لمسارات الحرب  

2- التقليل من آثار العقوبات االقتصادية  

3- التحرك شرقاً لمواجهة الغرب  

4- الترويج لسردية موسكو يف اإلعالم  

رابعاً: التطورات الميدانية للحرب  

1- مراحل الحرب  

2- تقييم عام  

الفصل الثالث: إعادة تشكل!.. تأثيرات الحرب على توازنات القوى الدولية  

أوالً: إطار نظري عن توازن القوى  

ثانياً: توازن القوى الدويل قبل الحرب األوكرانية  

1- الواليات المتحدة  

2- الصين  

3- روسيا  

4- حلف الناتو  

5- االتحاد األورويب  

61

90

85

102

85

102

86

103

87

104

87

105

88

88

107

82

97

72

93



ثالثاً: تداعيات الحرب األوكرانية على توازن القوى الدويل  

1- اصطفاف أمريكي - أورويب  

2- إعادة تفعيل حلف الناتو وتوسعته  

3- تعاون روسي - صيني  

رابعاً: مستقبل توازن القوى الدويل  

الفصل الرابع: صراع جيواقتصادي.. مالمح تأسيس نظام اقتصادي عالمي جديد  

أوالً: تحّول مركز ثقل االقتصاد الدويل  

1- صعود االقتصادات اآلسيوية  

2- تصاعد دور الشركات اآلسيوية  

ثانياً: ال مركزية الهيكل االقتصادي العالمي  

1- تراجع دور البنك الدويل  

2- دور صيني موازٍ لصندوق النقد الدويل  

3- ال مركزية مؤسسات التمويل الدولية  

ثالثاً: مبادرات دولية متنافسة   

1- مبادرة الحزام والطريق الصينية  

2- تطويق غريب للمبادرة الصينية  

رابعاً: مساٍع للتخلي عن الدوالر األمريكي  

1- سعي “بريكس” إللغاء “الدولرة”  

2- تحديات قائمة للتخلي عن الدوالر  

110

115

117

125

113

110

132

130

130

138

143

138

146

149

149

153

156

158

160



خامساً: نظام مدفوعات موازٍ لـ “سويفت”  

1- توظيف “سويفت” كأداة للعقوبات  

2- بدائل نظام “سويفت”  

الفصل الخامس: امتدادات إقليمية.. تداعيات الحرب األوكرانية على الشرق األوسط  

أوالً: تأثيرات الحرب األوكرانية على الشرق األوسط  

1- التأثيرات السياسية  

2- االنعكاسات العسكرية واألمنية  

3- التداعيات االقتصادية  

ثانياً: تعامل دول المنطقة مع الحرب   

1- دول الخليج  

2- تركيا  

3- إيران  

4- إسرائيل  

163

194

167

171

171

177

183

190

190

165

202

163

198



11عودة الصراعات الكربى بني القوى الدولية

املقدمة
يشــهد العالــم أزمــة كبــرى علــى خلفيــة انــدالع الحــرب الروســية – األوكرانيــة منــذ 24 
فبرايــر 2022، يف ظــل االنعكاســات الكبيــرة لهــذه الحــرب والتــي تجــاوزت أطرافهــا، 
لتشــمل العالــم بأقاليمــه المختلفــة، فضــاً عــن أنهــا أثــارت جــدالً حــول مــا إذا كان 
النظــام الــدويل يشــهد مرحلــة انتقاليــة، يف ظــل الصــراع بيــن القــوة األمريكيــة المهيمنة 
حاليــاً والســاعية لفــرض نظــام القطــب الواحــد، والقــوى التعديليــة الســاعية لفــرض 

نظــام متعــدد األقطــاب واآلخــذ يف الصعــود. 

ويف هــذا اإلطــار، تســعى الواليــات المتحــدة والغــرب لحشــد حلفائهــم للوقــوف 
مــع أوكرانيــا يف مواجهــة روســيا، الســيما فيمــا يتعلــق بتقديــم الدعــم العســكري 
المســبوقة ضــد  العقوبــات االقتصاديــة غيــر  لفــرض مزيــد مــن  لكييــف، والدعــوة 
موســكو، علــى أمــل أن يــؤدي ذلــك إىل كبــح األخيــرة وجعلهــا تتراجــع عــن تدخلهــا 
العســكري وأهدافهــا يف أوكرانيــا. بينمــا فضلــت العديــد مــن الــدول، ومنهــا يف منطقــة 
الشــرق األوســط، الوقــوف علــى الحيــاد يف األزمــة األوكرانيــة، وعــدم االنحيــاز ألي 
مــن المعســكرين، ســواء الغــريب أو الروســي، وذلــك يف ظــل المصالــح االســتراتيجية 
التــي تربــط هــذه الــدول مــع تلــك األطــراف المتحاربــة، فضــاً عــن رغبتهــا يف تنويــع 

تحالفاتهــا مــع القــوى الدوليــة.

علــى  الكتــاب،  هــذا  توقيــت صــدور  األوكرانيــة، حتــى  الحــرب  يؤشــر مســار  وال 
تهدئــة محتملــة تلــوح يف األفــق، يف ظــل تصميــم أطرافهــا علــى مواصلــة التصعيــد 
العســكري، مدفوعيــن يف ذلــك باألهــداف االســتراتيجية لــكل منهــم مــن وراء هــذه 
الحــرب. إذ ترغــب روســيا يف تأميــن أمنهــا القومــي ومصالحهــا مــن ناحيــة جوارهــا 
المباشــر يف ضــوء تهديــدات حلــف الناتــو بالتوســع شــرقاً. فيمــا تســعى أوكرانيــا، 
وبدعــم مــن الواليــات المتحــدة ودول أوروبــا، إىل التصــدي لروســيا وإجبــار قواتهــا 
علــى العــودة علــى األقــل إىل أوضــاع مــا قبــل 24 فبرايــر 2022، وبالتــايل التخلــي عــن 
األقاليــم والمناطــق األوكرانيــة التــي ســيطرت عليهــا القــوات الروســية، وهــو أمــر قــد 

يبــدو صعــب المنــال.
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وانطاقــاً ممــا ســبق، تــأيت أهميــة هــذا الكتــاب الــذي يعــد مــن أوائــل اإلصــدارات يف 
كــز الفكــر العربيــة التــي تتنــاول الحــرب الروســية – األوكرانيــة، ال ســيما أنهــا أزمــة  مرا
كبــرى تمثــل عــودة للصراعــات بيــن القــوى الدوليــة، ويف ظــل مــا أفرزتــه مــن تأثيــرات 
ضخمــة طالــت الجميــع يف األشــهر الماضيــة، ومــا زالــت متواصلــة، ومــن المتوقــع أن 
تســتمر هــذه التداعيــات لفتــرة قــد تطــول، وســتتوقف علــى المصيــر والمســتقبل 

الغامــض لهــذه الحــرب وكيــف ومتــى ســتنتهي. 

ويســلط الكتــاب الضــوء علــى ديناميــات وتداعيــات الحــرب األوكرانيــة، مــن خــال 
الحاليــة،  الحــرب  انــدالع  وأســباب  األزمــة،  لهــذه  التاريخيــة  الجــذور  وتحليــل  رصــد 
وتأثيراتهــا  فيهــا،  الفاعلــة  األطــراف  ومواقــف  العســكرية،  ومســاراتها  وتطوراتهــا 
األول  الفصــل  يــأيت  اإلطــار،  هــذا  ويف  والعالــم.  األوســط  الشــرق  علــى  المختلفــة 
بعنــوان “كييــف روس.. الجــذور التاريخيــة لألزمــة الراهنــة”، ويســعى فيــه عدنــان 
موســى، المعيــد بكليــة االقتصــاد والعلــوم السياســية يف جامعــة القاهــرة، لشــرح 
بيــن  التاريخيــة  العاقــات  تنــاول  مــن خــال  األوكرانيــة،  التاريخيــة لألزمــة  الجــذور 
روســيا وأوكرانيــا، واألبعــاد السياســية والعرقيــة والدينيــة لألزمــة بينهمــا. ويتطــرق 
االتحــاد  تفــكُّك  مــع   1991 عــام  منــذ  المعاصــرة  األوكرانيــة  القضيــة  إىل  الفصــل 
الســوفييتي الســابق ونشــأة أوكرانيــا كدولــة مســتقلة، مــروراً بانــدالع مــا ُيســمى بـــ 
“الثــورة البرتقاليــة” يف عــام 2004، ثــم تــويل حكومــات غيــر مواليــة لموســكو، وصــوالً 
إىل ضــم روســيا شــبه جزيــرة القــرم يف عــام 2014، ومــا تبــع ذلــك مــن توتــرات بيــن 
روســيا مــن جهــة والغــرب وأوكرانيــا مــن جهــة أخــرى. وُيختتــم الفصــل بالحديــث عــن 

األهميــة االســتراتيجية ألوكرانيــا بالنســبة لموســكو.

األوكرانيــة   - الروســية  العاقــات  يف  التاريخيــة  الجــذور  أن  الفصــل  هــذا  كــد  وأ
تمثــل محــدداً حاســماً يف مســار األزمــة بيــن الدولتيــن، ومحــركاً رئيســياً لديناميكيــة 
التفاعــات الراهنــة، بمــا يف ذلــك الحــرب األخيــرة. ولعــل هــذا مــا يتجســد يف قيــام 
الرئيــس الروســي، فاديميــر بوتيــن، يف عــام 2016، بتدشــين تمثــال لفاديميــر األول، 
كبــر مياديــن موســكو، ممــا عكــس داللــة مهمــة  مؤســس مملكــة “كييــف روس”، يف أ
بشــأن مســاعي القيــادة الروســية للُمضــي ُقدمــاً يف جهــود إحيــاء الوحــدة الســافية. 
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ويف مواجهــة المنظــور الروســي الراســخ إزاء عاقاتهــا بأوكرانيــا، ظلــت األخيــرة 
يف حالــة ارتبــاك بشــأن ماهيــة الهويــة األوكرانيــة، يف إطــار مســاعي كييــف لتشــكيل 
هويــة منفصلــة عــن موســكو. بيــد أن هــذه الجدليــة ظلــت غيــر محســومة لفتــرة 
طويلــة، حتــى بعــد اســتقال أوكرانيــا عــن االتحــاد الســوفييتي الســابق. فيمــا عمــد 
الغــرب إىل دعــم تشــكيل هويــة قوميــة جديــدة ألوكرانيــا، والعمــل علــى بنــاء جيــل 
جديــد يف كييــف يكــون أقــرب للهويــة الغربيــة منهــا عــن الثقافــة الروســية. وبالتــايل 
تعكــس حالــة التبايــن يف إدراك الجــذور التاريخيــة لعاقــة روســيا وأوكرانيــا، ومــدى 
التشــابك العــريق والدينــي والثقــايف بيــن الجانبيــن، بُعــداً مهمــاً يف تفســير الحــرب بيــن 

الجانبيــن، والتــي تتســم بتداخــل العديــد مــن المحــددات وأســباب الصــراع.

وجــاء الفصــل الثــاين بعنــوان “اللعبــة الكبــرى.. الفاعلون األساســيون يف مســار 
الحــرب األوكرانيــة”، حيــث يتنــاول خالــه حســام إبراهيــم، المديــر التنفيــذي لمركــز 
الحــرب،  انــدالع  أســباب  أبوظبــي،  المتقدمــة يف  والدراســات  لألبحــاث  المســتقبل 
والمواقــف الغربيــة )تحديــداً الواليــات المتحــدة واالتحــاد األورويب وفرنســا وألمانيــا 
إزاء  اقتصاديــة،  أو  أو عســكرية  كانــت سياســية  الناتــو(، ســواء  وحلــف  وبريطانيــا 
هــذه الحــرب. كمــا يتنــاول الفصــل ردود روســيا علــى اإلجــراءات والعقوبــات الغربيــة 
والمســارات  الميدانيــة  التطــورات  وتقييــم  متابعــة  عــن  فضــاً  ضدهــا،  الُمتخــذة 

العســكرية يف الحــرب.

وهنــاك أســباب أدت إىل انــدالع الحــرب األوكرانيــة، بعضهــا يرتبــط بشــكل رئيســي 
بالتقييــم  يتعلــق  اآلخــر  والبعــض  الناتــو،  حلــف  إىل  لانضمــام  كييــف  بتحــركات 
الروســي لمثــل هــذه التهديــدات الغربيــة، حيــث تــرى موســكو أن انضمــام أوكرانيــا 
للناتــو يهــدد أمنهــا، فضــاً عــن مخاوفهــا مــن امتــاك أوكرانيــا أســلحة نوويــة، ورغبــة 

روســيا يف مواجهــة القوميــن األوكرانييــن المواليــن للغــرب، وغيرهــا.

ومــن ناحيتهــا، عملــت القــوى الغربيــة علــى مواجهــة التدخــل العســكري الروســي 
فالواليــات  مواقفهــا.  يف  نســبي  بشــكل  تباينــت  وإن  كييــف،  ودعــم  أوكرانيــا،  يف 
كثــر تشــدداً يف الــرد علــى موســكو، ســواء  المتحــدة وبريطانيــا، مثــاً، تبنتــا مواقــف أ
علــى مســتوى تســليح أوكرانيــا أو فــرض العقوبــات. يف حيــن أن فرنســا وألمانيــا، 
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وإن كانتــا مؤيدتيــن لدعــم كييــف عســكرياً ومعاقبــة موســكو، لكــن تحركهمــا يف 
هــذا االتجــاه كان أقــل مــن واشــنطن ولنــدن. وتحــرص هــذه القــوى الغربيــة علــى 
تجنــب االنخــراط يف مواجهــة عســكرية مباشــرة ضــد روســيا، تفاديــاً ألي ســيناريوهات 

تصعيديــة ســتكون كارثيــة علــى الجميــع.

ومــن جانبهــا، عمــدت روســيا يف تعاملهــا مــع الحــرب األوكرانيــة إىل تقييــم أداء 
قواتهــا علــى األرض والعمــل علــى ســد الثغــرات الموجــودة، حيــث تــم تغييــر بعــض 
القيــادات العســكرية، فضــاً عــن تعبئــة 300 ألــف مــن جنــود االحتيــاط الــروس. كمــا 
اســتهدفت روســيا التقليــل مــن آثــار العقوبــات الغربيــة عليهــا، مــع التحــرك شــرقاً 

لتعزيــز عاقاتهــا مــع دول أخــرى مثــل الصيــن.

انتهــاء  أنــه ال توجــد تقديــرات مؤكــدة بشــأن موعــد  ويخلــص هــذا الفصــل إىل 
الحــرب األوكرانيــة، يف ظــل غيــاب القــدرة علــى الحســم مــن جانــب أطرافهــا، ووضــع 
الــدول الكبــرى ســقفاً للتصعيــد العســكري تفاديــاً الحتمــاالت المواجهــة المباشــرة 
بينهــا، لتصبــح بذلــك هــذه الحــرب أشــبه بـــ “معركــة اســتنزاف طويلــة األمــد”، يعــول 

فيهــا كل طــرف علــى عنصــر الوقــت الســتنزاف قــدرات اآلخــر.

الحــرب علــى  تأثيــرات  “إعــادة تشــكل!..  بعنــوان  الثالــث فجــاء  الفصــل  أمــا 
توازنــات القــوى الدوليــة”، وأعدتــه د. رغــدة البهــي، مــدرس العلــوم السياســية بكليــة 
االقتصــاد والعلــوم السياســية يف جامعــة القاهــرة. ويبــدأ الفصــل بإطــار نظــري عــن 
“تــوازن القــوى”، مــروراً بطبيعــة تــوازن القــوى الــدويل قبــل الحــرب األوكرانيــة، ثــم 
تداعيــات الحــرب عليــه، وصــوالً إىل الحديــث عــن مســتقبل تــوازن القــوى الــدويل يف 
ضــوء ســيناريوهات الحــرب ومحــددات أخــرى. وأشــارت الكاتبــة إىل أنــه قــد يصعــب 
الجــزم بطبيعــة توازنــات القــوى الدوليــة يف أعقــاب نهايــة الحــرب األوكرانيــة، بالنظــر 
إىل جملــة مــن األســباب التــي تــأيت يف مقدمتهــا ضبابيــة المــدى الزمنــي الــذي قــد 
تســتغرقه هــذه الحــرب، فقــد كان مــن المتوقــع أن تنتهــي يف غضــون أيــام قليلــة مــن 
بدايتهــا علــى شــاكلة الحــرب الروســية – الجورجيــة يف عــام 2008. ولكــن يف اتجــاه 
مضــاد لهــذه التوقعــات، مــا زالــت الحــرب جاريــة مــن دون أفــق واضــح لنهايتهــا، مــع 

اســتمرار تدفــق المســاعدات الغربيــة ألوكرانيــا.
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أنهــا  شــك  ال  األوكرانيــة،  الحــرب  الــذي ستســتغرقه  الزمنــي  المــدى  كان  وأيــاً 
أصبحــت إحــدى المحطــات الفارقــة يف توازنــات القــوى الدوليــة، ال ســيما مــع ســعي 
أمــد  طــول  احتماليــة  ومــع  الحــايل.  العالمــي  النظــام  تغييــر  إىل  والصيــن  روســيا 
الحــرب، ســيدور يف كواليســها تــارة ويف العلــن تــارة أخــرى صــراع عالمــي تتنافــس 
فيــه الواليــات المتحــدة واالتحــاد األورويب وروســيا والصيــن علــى المكانــة الدوليــة 
ومواقعهــا كأقطــاب بــارزة يف مرحلــة مــا بعــد انتهــاء الحــرب، تعويــاً علــى امتاكهــا 
القــوة االقتصاديــة التــي تمكنهــا مــن خــوض هــذا الصــراع. ومــن المتوقــع بالتبعيــة أن 
ينشــأ صــراع آخــر بيــن تلــك القــوى مجتمعــة لكســب الحلفــاء، مــا يزيــد مــن هامــش 
حركــة القــوى المتوســطة والصاعــدة، والتــي قــد تقــرر يف مرحلــة مــا االنحيــاز العلنــي 

أليــة قــوى دوليــة أو مواصلــة اتبــاع سياســة الحيــاد اإليجــايب. 

ويعــرض هــذا الفصــل العديــد مــن التوقعــات علــى صعيد توازنــات القوى الدولية 
مســتقباً، والتــي تعتمــد علــى ســيناريوهات عــدة تتأرجــح بيــن انتصــار روســيا أو 
العالمــي لصالــح  القــوى  البعــض نحــو تعزيــز ميــزان  إذ يدفــع  خســارتها للحــرب، 
الواليــات المتحــدة وحلفائهــا األوروبييــن يف ظــل احتماليــة التراجــع الروســي. بينمــا 
يرجــح اتجــاه آخــر تراجــع الهيمنــة األمريكيــة مــع توقــع انتصــار روســيا يف الحــرب. 
ويــرى فريــق ثالــث أن مخرجــات الحــرب األوكرانيــة ليســت هــي المحــدد الوحيــد 
لتوازنــات القــوى المســتقبلية، وذلــك بالنظــر إىل أزمــات وأحــداث كبــرى أخــرى مثــل 
األزمــة المتفاقمــة بيــن الصيــن وتايــوان. فيمــا يرجــح الــرأي الرابــع أن موازيــن القــوى 
الدوليــة قــد تتجــه صــوب كتــل جديــدة صاعــدة ُيعــاد فيهــا هندســة العاقــات بيــن 
الشــرق والغــرب، بمعنــى انقســام العالــم إىل كتلتيــن تضــم أولهمــا روســيا والصيــن 
إىل جانــب دول أخــرى بقيــادة “منظمــة شــانغهاي للتعــاون” ومجموعــة “بريكــس”، 
وتضــم الكتلــة الثانيــة الواليــات المتحــدة واالتحــاد األورويب والهنــد إىل جانــب دول 
أخــرى أيضــاً بقيــادة حلــف الناتــو والتحالــف الرباعــي “كــواد” وصنــدوق النقــد الــدويل 

والبنــك الــدويل. 

اقتصــادي  نظــام  تأســيس  مالمــح  جيواقتصــادي..  “صــراع  عنــوان  وتحــت 
عالمي جديد”، جاء الفصل الرابع، والذي يتطرق خاله د. مدحت نافع، مستشــار 
وزيــر التمويــن والتجــارة الداخليــة المصــري، إىل اتجاهــات الصــراع الجيواقتصــادي 
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العالمــي يف ظــل الحــرب األوكرانيــة، وذلــك انطاقــاً مــن التطــورات التــي شــهدها 
النظــام االقتصــادي العالمــي خــال الســنوات األخيــرة. إذ تكشــف هــذه التطــورات أن 
ثمــة تحــوالت بطيئــة قــد تســتغرق بضــع ســنوات أو حتــى عقــود إضافيــة، النتقــال 
مركــز ثقــل االقتصــاد العالمــي مــن الغــرب إىل الشــرق، وال يعنــي ذلــك أن الجهــود 
القائمــة لتقليــص هيمنــة المؤسســات الغربيــة ســوف تتراجــع، بــل يتوقــع أن تســتمر 
ارتباطــاً باحتماليــة تغيــر هيــكل النظــام الــدويل، وبــروز الصيــن كقــوة عظمى اقتصادية 

وعســكرية خــال األعــوام القادمــة. 

المتحــدة وأوروبــا  الواليــات  الغــريب، ومحاولــة   - الروســي  الصــراع  أن  وال شــك 
اســتخدام العقوبــات لشــل االقتصــاد الروســي، قــد أثــار مخــاوف بكيــن مــن إمكانيــة 
لجــوء الغــرب إىل تطبيــق اآلليــات نفســها ضــد االقتصــاد الصينــي، يف حالــة قــررت 
الواليــات  إرســال  ظــل  يف  خاصــًة  تايــوان،  ضــد  تصعيديــة  خطــوات  اتخــاذ  بكيــن 
كثــر مــن مــرة خــال عــام 2022، باســتعدادها  المتحــدة رســائل واضحــة إىل الصيــن، أ
للتدخــل دفاعــاً عــن تايــوان عســكرياً، إذا مــا صعــدت بكيــن يف هــذا الملــف. كمــا أن 
لجــوء الواليــات المتحــدة إىل تبنــي قواعــد اقتصاديــة جديــدة، وتوظيــف العقوبــات 
ضــد الــدول المناوئــة لهــا، ومحاولــة تثبيــط نموهــا االقتصــادي، ســوف ُيعجــل بالدفــع 
إلعــادة التفكيــر يف مــدى موثوقيــة االعتمــاد علــى النظــام المــايل الغــريب، ويدفع الدول 
المركزيــة يف االقتصــاد العالمــي، خاصــًة الصيــن، إىل تطويــر بدائــل لضمــان الحفــاظ 
علــى ثرواتهــا مــن المصــادرة، أو أي إجــراءات أخــرى غيــر قانونيــة قــد يتخذهــا الغــرب. 

وعلــى الرغــم مــن وجــود مؤشــرات علــى أن مركــز ثقــل االقتصــاد العالمــي قــد 
ينتقــل تدريجيــاً مــن الغــرب إىل الشــرق، فإنــه ليــس واضحــاً ماهيــة تأثيــر صراعــات 
القــوى الكبــرى، الســيما يف ظــل الحــرب األوكرانيــة، واألزمــة التايوانيــة، علــى عمليــة 
االنتقــال هــذه، ولكــن علــى األرجــح أنهــا لــن تحــد مــن مواصلــة تلــك العمليــة. فــإذا 
كانــت الــدول الغربيــة ال تــزال قــادرة علــى فــرض عقوبــات ذات تكلفــة اقتصاديــة 
باهظــة، فــإن مــا كشــفت عنــه العقوبــات األخيــرة علــى روســيا، هــو أن الغــرب، ال ســيما 
الــدول األوروبيــة، قــد تضــرر بشــدة جــراء هــذه العقوبــات، يف حيــن أن موســكو لــم 

يطلهــا حتــى اآلن االنهيــار المــايل، الــذي كان الغــرب يأملــه. 
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ويخلــص الكاتــب إىل أنــه إذا كان الغــرب يعــول علــى اســتنزاف روســيا، عســكرياً 
الواقــع يكشــف كذلــك عــن تعــرض  فــإن  الحــرب األوكرانيــة،  واقتصاديــاً، يف ظــل 
الواليــات المتحــدة واالتحــاد األورويب الســتنزاف مماثــل مــن خــال الدعــم االقتصــادي 
والعســكري لكييــف. ولعــل ذلــك األمــر قــد يــؤدي، يف النهايــة، إىل اســتغال الصيــن 
الراميــة إىل  أجــل اســتكمال سياســتها  بالحــرب األوكرانيــة مــن  الغــريب  االنشــغال 
التحــول إىل قــوى عظمــى اقتصاديــة وعســكرية، بمــا يســرع مــن الجهــود الراميــة إىل 

تأســيس مؤسســات اقتصاديــة دوليــة موازيــة لنظيرتهــا الغربيــة.

تداعيــات  إقليميــة..  “امتــدادات  المعنــون  الخامــس  الفصــل  يــأيت  وأخيــراً، 
الحــرب األوكرانيــة علــى الشــرق األوســط”، حيــث يتنــاول فيــه محمــود حســين 
القاهــرة،  يف  االســتراتيجية  والدراســات  للفكــر  المصــري  بالمركــز  باحــث  قاســم، 
تأثيــرات الحــرب علــى المنطقــة، وكيفيــة تعامــل بعــض الــدول، ال ســيما يف الخليــج، 
وتركيــا، وإيــران، وإســرائيل، مــع هــذه الحــرب، ســواء مــن حيــث الفــرص والقيــود. 
فقــد أضفــت الحــرب األوكرانيــة مزيــداً مــن الزخــم علــى منطقــة الشــرق األوســط، 
مــن حيــث تأثيراتهــا علــى مختلــف األصعــدة. فسياســياً، أفــرزت الحــرب مجموعــة 
مــن التداعيــات والتفاعــات، يتمثــل أولهــا يف عــودة الواليــات المتحــدة إىل الشــرق 
األوســط، ويمكــن تحديــد أبــرز مامــح هــذه العــودة األمريكيــة يف صياغــة ترتيبــات 
جماعيــة لألمــن البحــري، والعمــل علــى ترميــم العاقــات مــع الحلفــاء، واالنخــراط 
يف  األمريكيــة  الوســاطة  نجــاح  عــن  فضــاً  اإلرهــاب،  مكافحــة  جهــود  يف  النشــط 
التوصــل إىل اتفــاق لترســيم الحــدود البحريــة بيــن لبنــان وإســرائيل. وثــاين التداعيــات 
السياســية يتعلــق بتعزيــز النشــاط الدبلوماســي الروســي، وثالثهــا هــو الدفــع نحــو 

اســتمرار مســار التهدئــة بيــن دول المنطقــة.

كمــا كانــت التأثيــرات العســكرية واألمنيــة للحــرب األوكرانيــة حاضــرة يف المشــهد 
العــام للشــرق األوســط، وهــو مــا أوضحــه الكاتــب مــن خــال اإلشــارة إىل احتماليــة 
العســكري  االنتشــار  للمنطقــة، والتأثيــر علــى  الروســية  تراجــع صفقــات األســلحة 
الحــرب،  التنظيمــات اإلرهابيــة مــن هــذه  الروســي يف اإلقليــم، وإمكانيــة اســتفادة 
فضــاً عــن توظيــف طــريف الحــرب للمقاتليــن األجانــب القادميــن مــن المنطقــة. أيضــاً، 
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ظهــرت تأثيــرات للحــرب علــى القضايــا االقتصاديــة يف اإلقليــم، وهــو مــا انعكــس مثــاً 
يف تفاقــم أزمــة األمــن الغــذايئ، ويف المقابــل تعزيــز عوائــد الطاقــة بالنســبة للــدول 

المنتجــة للنفــط والغــاز الطبيعــي.

وعلــى مســتوى تفاعــات دول المنطقــة مــع الحــرب األوكرانيــة، فقــد نجحــت 
المكاســب، وذلــك مــن خــال ترســيخ مبــدأ  مــن  الخليــج يف تحقيــق جملــة  دول 
“الحيــاد اإليجــايب”، والتأكيــد علــى اســتقاليتها يف الدفــاع عــن المصالــح الوطنيــة، 
فضــاً عــن زيــادة نفوذهــا علــى الصعيديــن اإلقليمــي والــدويل. أمــا تركيــا، فُينظــر إليهــا 
باعتبارهــا مــن ضمــن الــدول التــي عــززت مكاســبها مــن الحــرب األوكرانيــة، يف ظــل 
اســتغالها للحــرب للمســاومة يف الملفــات االســتراتيجية، فضــاً عــن تعزيــز حضورهــا 
الدبلوماســي، وإن كانــت تركيــا قــد عانــت مــن مشــكات اقتصاديــة داخليــة جــراء 

الحــرب مــع ارتفــاع معــدالت التضخــم، وتراجــع ســعر العملــة المحليــة “الليــرة”.

وأوجــز الكاتــب الموقــف اإليــراين مــن الحــرب األوكرانيــة، مــن خــال اإلشــارة إىل 
توســيع التحالــف اإليــراين مــع روســيا، واختبــار قــدرات الُمســّيرات اإليرانيــة بانخراطهــا 
يف الســاحة األوكرانيــة، فضــاً عــن إعــادة طهــران انتشــارها وتعزيــز نفوذهــا يف ســوريا. 
النــووي  االتفــاق  مفاوضــات  تعثــر  علــى  ســلبية  انعكاســات  للحــرب  كانــت  فيمــا 
توضيــح  ســياق  ويف  اإليــراين.  الداخــل  يف  االقتصاديــة  الصدمــات  وتزايــد  اإليــراين، 
تفاعــات إســرائيل مــع الحــرب األوكرانيــة، يمكــن وصــف موقفهــا بـــ “الحــذر”، حيــث 
دارت حســابات إســرائيل بشــأن هــذه الحــرب يف ضــوء عــدد مــن االعتبــارات، وأبرزهــا 
الرغبــة يف عــدم اســتعداء روســيا، واختبــار جهــود الوســاطة اإلســرائيلية يف الحــرب، 

عــاوة علــى التوســع يف خطــط اســتيعاب المهاجريــن اليهــود.




