
 1945صراع ب�ن القوى العظ�ى لم �شهده أورو�ا منذ ا�حرب �� أوكرانيا: 

 

 ترجمة: إبراهيم مأمون 

 

أصبح الغزو الرو�ىي لألرا�ىي األوكرانية �� ف��اير الما�ىي بمثابة عودة إ�� ا�حرب ب�ن الدول وهو األمر الذي لم �شهده القارة 

 .1945األورو�ية منذ عام 

عد ا�حرب ال�ي ال تزال 
ُ
دائرة ح�ى يومنا هذا بمثابة حدث مزلزل لالقتصاد العال�ي، حيث ال تزال بقية دول العالم تحاول فهم و�

آثاره ال�املة؛ ففي ساحة المعركة، رغبت روسيا �� تحقيق نصر سريع وسهل، إال أن ا�حرب انتقلت اآلن إ�� مرحلة أك�� 

ا فال �ستطيع روسيا السيطرة ع�� أوكرانيا، وال �س
ً
 تطيع أوكرانيا طرد القوات الروسية من أراض��ا.استن�اف

وات�ح حالًيا ح�ى اآلن أن األثر الفوري ل�حرب، إ�� جانب معاناة س�ان أوكرانيا، هو ز�ادة اعتماد الدول الغر�ية ع�� المنظمات 

 متعددة األطراف، خاصة منظمة حلف شمال األطل�ىي واالتحاد األورو�ي.

�ديد ع�� دول حلف الناتو واالتحاد األورو�ي ال�ي تقع ع�� ا�حدود مع روسيا، سُيصبح هناك ومن أجل التصدي ألي عدوان أو �

 
َّ
الئم قدرة وحجم المنظمة.حاجة إ�� ردع فعال، سواًء �ان بوسيلة تقليدية أو نوو�ة، ُ�ش�

ُ
 ل من قوات دفاعية ت

سًيا، رقية األخرى من الغرب اقتصادًيا وعسكرً�ا وسياو�� السنوات القليلة الماضية، اق��بت أوكرانيا مثلها مثل دول أورو�ا الش

 فيما ترى موس�و العالقات المتنامية ب�ن أوكرانيا والغرب ع�� أ��ا ��ديد لألمن القومي لبالدها.



لناتو اومنذ تفكك االتحاد السوفي�ي �� أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات، استاء القادة الروس من الوجود الم��ايد �حلف 

بقولھ إن تفكك االتحاد السوفي�ي �ان أك�� �ارثة  2005ع�� مقر�ة من بالدهم، وصرح الرئيس الرو�ىي فالديم�� بوت�ن �� عام 

 �� القرن العشر�ن.

وع�� مدار العقدين الماضي�ن، س�� الرئيس بوت�ن إ�� إعادة تأسيس روسيا كقوة عالمية وتصدى ألي تحرك من جانب 

 يتية السابقة لالنضمام إ�� المعسكر الغر�ي.ا�جمهور�ات السوف

ومن ناحية أخرى، تنفي الواليات المتحدة وحلفاؤها األورو�يون �شدة اال��امات الروسية بأ��م �سعون إ�� إضعاف موس�و أو 

 ��ديدها، وتؤكد أ��ا تدعم حق �ل دولة �� اختيار توجهها السيا�ىي الداخ�� وا�خار�� دون تدخل أجن�ي.

 ت االقتصاديةالتداعيا

ولقد �سببت ا�حرب �� أوكرانيا بآثاٍر خط��ة للغاية ع�� أسواق الغذاء والطاقة العالمية، كما أ��ا تتجھ نحو إحداث آثار متتالية 

 ع�� االقتصادات وا�جتمعات �� جميع أنحاء العالم.

رب �� اوكرانيا حدثت �� وقت �شهد فيھ ، فإن ا�ح2010/2011و�خالف ما حدث خالل ارتفاع أسعار المواد الغذائية �� عامي 

" وكذلك ارتفاع ت�لفة المعيشة �ش�ل 19-العالم اضطرابات استثنائية �� سالسل التور�د العالمية ال�ي أعقبت جائحة "�وفيد

 حاد �� �افة أنحاء العالم بالفعل.

من  خفضة الدخل ال�ي �ستورد حصة كب��ةلدول منبا أضراًرا االرتفاع ا�حا�� �� أسعار األغذية واألسمدة �ش�ل خاص وُيسبب

 إمدادا��ا الغذائية، و�حد كذلك من قدرة المنتج�ن ع�� ز�ادة اإلنتاج.



و�� مس��ل العام ا�حا��، تزايدت ا�خاوف من الغزو الرو�ىي ألوكرانيا، ما �سبب �� ارتفاع سعر النفط �ش�ل حاد، وخالل شهر 

 .ا لل��ميلدوالرً  128مارس، بلغ سعر النفط ذروتھ عند 

والذي �سبب �� انخفاض أسعار الغاز  2020و�الرغم من حالة الر�ود االقتصادي العال�ي الناجم عن ا�جائحة �� مس��ل عام 

الطبي�� والفحم �سبب تباطؤ الطلب من المصا�ع، لك��ا تبعت ارتفاع النفط وارتفعت من جديد �� مس��ل العام ا�حا�� �سبب 

 ا�خاوف ا�جيوسياسية.

إ�� الدول األورو�ية خالل األشهر الثالثة  %25تزايد التوترات، صدرت الشركة الروسية "غاز�روم" غاًزا طبيعًيا أقل بنحو  ومع

 .2020مقارنة بالف��ة نفسها من عام  2021األخ��ة من عام 

-2010و 2008-2007غذاء �� و�شهد أسعار الغذاء أك�� ز�ادة وأك��ها استدامة بالفعل ع�� مستوى العالم منذ أزم�ي أسعار ال

، ال�ي �ان العالم ُ�عا�ي خاللهما من ارتفاع أسعار الغذاء قبل اشتعال فتيل الصراع الرو�ىي األوكرا�ي بف��ة طو�لة للغاية، 2011

، تجاوزت هذه الذروة 2022، و�حلول ف��اير 2011عادت مرة أخرى لُتقارب مستو�ا��ا السابقة لعام  2021لك��ا �� عام 

 قة.الساب

ولقد �ان االتحاد األورو�ي حاًدا �� ال��امھ بالتحول �� مجال الطاقة، لكنھ اعتمد خالل تنفيذه لهذا التعهد ع�� الطاقة 

الروسية، حيث خفض من اإلنتاج محلًيا وزاد من االستثمار �� الطاقة المتجددة، إال أن الطاقة المتجددة ا�حالية غ�� �افية 

 لتلبية الطلب ا�ح��.



ا للتحول الكب�� �عيًدا عن الوقود األحفوري المطلوب من أجل االل��ام بالمسارات المتوافقة مع اتفاق باريس للمناخ �� ونظر 

، فمن المرجح أن ُيصبح االعتماد األورو�ي ع�� موارد روسيا من الطاقة مؤقًتا، لكنھ خالل الف��ة ا�حالية ال يزال 2015عام 

 لف��ات الماضية.كب�ً�ا للغاية مثلما �ان خالل ا

و�� مواجهة التحول العال�ي �� مجال الطاقة وانخفاض عائدات تصدير الوقود األحفوري، سوف تبحث روسيا بإ�حاح عن 

 طرق ل�حفاظ ع�� قو��ا االقتصادية والسياسية.

مدة، و��� ء واألسو�إيجاز، فإن ا�حرب �� أوكرانيا �سببت �� اضطرابات لوجستية فور�ة وكب��ة �� قطاعات الطاقة والغذا

استجابات سريعة وقو�ة من الدول الغر�ية �� ش�ل عقو�ات اقتصادية ضد روسيا، و�� العوامل ال�ي �سببت عند اجتماعها 

 �� وقت واحد �� االرتفاع السريع ألسعار منتجات الطاقة والغذاء واألسمدة �� جميع أنحاء العالم.

النقد الدو�� أن يتباطأ النمو االقتصادي العال�ي �ش�ل كب�� هذا العام �� ظل ، توقع صندوق الما�ىي و�� أواخر شهر أبر�ل

 .2021�� عام  %6.1خالل هذا العام، انخفاًضا من  %3.6تداعيات ا�حرب األوكرانية، ورجح أن ينمو االقتصاد العال�ي بنسبة 

ها االقتصادية ع�� قطاعات الغذاء والطاقة وعزا صندوق النقد الدو�� خفض توقعاتھ �� المقام األول إ�� ا�حرب، وت�اليف

 وال�ي �سببت �� اضطراب حركة التجارة العالمية.

، فيما رجح أن تتسبب ا�حرب، ح�ى مع الفرضية 2022خالل عام  %35و�توقع الصندوق انكماش االقتصاد األوكرا�ي بنسبة 

ر �� ات عديدة قائمة، نظًرا لما تكبدتھ أوكرانيا من خسائاإليجابية بان��ا��ا قر�ًبا، �� إعاقة األ�شطة االقتصادية �شدة لسنو 

 األرواح وتدم�� لرأس المال المادي.



 %4.7، �عد ��جيلھ نمًوا �سبتھ 2023�� عام  %2.3و 2022�� عام  %8.5ومن المتوقع أن ينكمش االقتصاد الرو�ىي بنسبة 

�حاد �� صادرات الطاقة إ�� أورو�ا الغر�ية والعقو�ات �� العام الما�ىي، كما من الُمرجح أن يتأثر اقتصادها باالنخفاض ا

 التجار�ة والمالية الغر�ية وا��حاب الشر�ات األجنبية من صناعات مثل الط��ان والتمو�ل وتطو�ر ال��مجيات.

ة، قوتوقع الصندوق أن تتباطأ اقتصادات أخرى �� أورو�ا �ش�ل حاد نتيجة آلثار ا�حرب، وال�ي تتضمن ارتفاع أسعار الطا

 إضافة إ�� أك�� أزمة الجئ�ن منذ ا�حرب العالمية الثانية.

�� عام  %5.3، انخفاًضا من 2023�� عام  %2.3و 2022�� عام  %2.8و�توقع الصندوق أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 

2021. 

لذي دة من أجل خفض الت�خم او�� الواليات المتحدة، و�� الوقت الذي يرفع فيھ مجلس االحتياطي الفيدرا�� أسعار الفائ

، بانخفاض من 2023��  %2.3، و2022��  %3.7�جل أع�� ارتفاع لھ �� أر�عة عقود، من المتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة 

5.7%  ��2021. 

 

 ا�حرب االقتصادية

فضل لعقو�ات الدولية �� أعندما أمر الرئيس الرو�ىي �غزو اوكرانيا �� ف��اير الما�ىي، رأت الواليات المتحدة وحلفا��ا أن ا

الطرق للتعامل مع ا�حرب، حيث �سببت هذه العقو�ات بالفعل �� تراجع �ل من االقتصاد الرو�ىي وقدرتھ �� ا�حرب ع�� 

 أوكرانيا، كما قدمت تلك العقو�ات رسالة طمأنة ودعم إ�� الشعب األوكرا�ي.



ألف رو�ىي �خطر فقدان  200�� سو�يان�ن �عرض حوا�� ومع ا��حاب الشر�ات األجنبية من روسيا، توقع عمدة موس�و س�� 

ش�� �عض الدالئل إ�� أن القرار األورو�ي واألمر��ي بتقييد تصدير الرقائق الدقيقة قد أثر بالفعل ع�� قدرة 
ُ
وظائفهم، فيما �

 روسيا ع�� إنتاج و�صالح الدبابات.

د فيھ إدارة الرئيس األمر��ي جو ّعِ
ُ
بايدن نفسها من أجل المرحلة الثانية من هذا الصراع، يتع�ن  ومع ذلك، و�� الوقت الذي �

 ع�� الواليات المتحدة وحلفا��ا من الدول الغر�ية تحديد ما هو المرجو أن تحققھ هذه العقو�ات.

ومن السابق ألوانھ معرفة كيف سيحكم التار�خ ع�� هذه العقو�ات غ�� المسبوقة �جعل الرئيس الرو�ىي يدفع ثمن حر�ھ، كما 

ال ُيمكن التنبؤ بالعواقب غ�� المقصودة ال�ي قد �سفر ع��ا هذه العقو�ات �� األشهر أو السنوات المقبلة، إال إن الف��ة 

 الماضية ظهر ��ا الكث�� من المؤشرات ع�� أن آثار ا�حرب والعقو�ات ال�ي تبع��ا سيدومان لف��ة طو�لة.

جية عندما تحاول دولة ما الدخول �� صراع عسكري، فإن األمر نفسھ ونظًرا ل�ونھ من ا�حكمة وضع أهداف محددة واس��اتي

ينطبق مع شن حرب اقتصادية؛ فقد �جأت الدول الغر�ية بوت��ة م��ايدة إ�� العقو�ات باعتبارها أداة حر�ية منذ ا�حرب 

 ان.ر�ا الشمالية و�ير العالمية الثانية �� مناطق متنوعة، مثل جنوب أفر�قيا واالتحاد السوفي�ي و�و�ا وفن�و�ال و�و 

وتجد القوى الغر�ية سهولة كب��ة �� تطبيق العقو�ات لتفادي الضغط ا�ح�� لـ"فعل �ىيء ما" دون التدخل عسكرً�ا، لكننا 

وعند مراجعتنا لنتائج تلك العقو�ات تار�خًيا، نجد أ��ا لم تكن فعالة �ش�ل خاص �� �غي�� األنظمة، كما أن �جلها �� �غي�� 

مة االستبدادية هو متباين لدرجة ما، فلم تر�خ �ل من �و�ا وفن�و�ال و�ور�ا الشمالية لمطالب الواليات المتحدة سلوك األنظ

 قط، فيما نرى �� عقو�ات أخرى أ��ا حققت نتائج إيجابية، لك��ا متواضعة للغاية، مثل إيران.



برنامجها النووي، إال إن ا�ح�ومة اإليرانية لم  ودفعت العقو�ات إيران إ�� االنضمام إ�� طاولة المفاوضات للتفاوض �شأن

 تتوقف أبًدا عن التأكيد ع�� حقها �� تخصيب اليورانيوم.

وأسهمت آثار العقو�ات �� ��اية المطاف �� ��اية حكم األقلية البيضاء �� جنوب أفر�قيا، لك��ا �انت من ب�ن عوامل كث��ة 

 أخرى.

يتع�ن ع�� األمر�كي�ن تذكر تجر���م ا�خاصة مع العقو�ات عندما فرضت الدول ومن أجل إدراك آثار العقو�ات ونتائجها، 

العر�ية حظًرا نفطًيا ع�� الواليات المتحدة �� سبعينيات القرن الما�ىي، ما �سبب �� آثار اقتصادية ع�� الواليات المتحدة، 

 لكنھ لم يوقف واشنطن عن دعم إسرائيل.

 ح�ى اآلن عقو�ات متنوعة ما ب�ن قدمتضع أسس للعقو�ات متعددة األطراف، حيث �ستحق إدارة بايدن �عض الثناء ع�� و و 

فصل روسيا، ولو جزئًيا، عن النظام الما�� العال�ي من خالل تجميد مليارات الدوالرات من األصول �� ا�خارج أو فصل �عض 

 البنوك الروسية عن نظام "سو�فت" العال�ي.

العقو�ات ع�� النظام الرو�ىي ح�ى قبل بضعة أشهر قليلة، لكن التوصل إل��ا أظهر  ولم يكن من الممكن تصور فرض مثل هذه

 األخرى. 7شعوًرا جديًدا بالتعاون ب�ن الواليات المتحدة و�لدان مجموعة الـ

لكن �عد فرض �ل تلك العقو�ات، نجد أنفسنا أمام �ساؤل حقيقي، هل ستعزل هذه العقو�ات روسيا حًقا؟ ا�جواب الوا�ح 

 . هو ال



ال تزال العديد من الدول، من بي��ا المكسيك والمملكة العر�ية السعودية وجنوب أفر�قيا وأيًضا الص�ن يحافظون ع�� 

وحقيقة أن هذه القائمة من األصدقاء تتضمن أيًضا ا�خصم�ن اللدودين باكستان والهند و�يران و�سرائيل  صداق��م مع روسيا.

 أس�حة ووسيط قوي �� منطق�ي جنوب آسيا والشرق األوسط. تو�ح مدى نفوذ الرئيس الرو�ىي كتاجر

و�ستطيع الواليات المتحدة �شديد ا�خناق االقتصادي ع�� روسيا من خالل فرض عقو�ات ثانو�ة، و�� العقو�ات ال�ي 

تلك  من مثل سُتصبح بمثابة أداة قو�ة إلجبار الدول األخرى ع�� اال��جام مع السياسة األمر�كية، إال إن الفوائد المرجوة

العقو�ات تحتاج إ�� الموازنة ب�ن ا�خاطر والت�اليف؛ حيث أصبح فرض تطبيق السياسة األمر�كية ع�� الدول ال�ي �� خارج 

حدودها اإلقليمية ُيث�� استياًء عميًقا، ح�ى مع حلفا��ا من الدول األورو�ية �� �عض األحيان، لذا يتع�ن ع�� واشنطن استخدام 

 ثانو�ة بدرجة أقل، و �عد التشاور مع حلفا��ا.تلك العقو�ات ال

وقد ينتج كذلك عن العقو�ات عواقب أخرى غ�� مقصودة، فقد تتسبب �� ��اية األمر �� �عز�ز قبضة الدكتاتور ع�� السلطة 

ن إ من خالل �شديد الدولة سيطر��ا ع�� االقتصاد؛ فقد تجد شر�ات القطاع ا�خاص صعو�ة �� التغلب ع�� العقو�ات، إال

ا للتحايل عل��ا.
ً
 األنظمة االستبدادية وشر�ا��ا المملوكة للدولة غالًبا ما تجد طرق

 
ً

وتوفر العقو�ات أيًضا للديكتاتور��ن عدًوا خارجًيا يتحمل المسؤولية عن بؤس شعو��م، وعند وجود مثل ذلك العدو، فبدال

 تدفعهم العقو�ات إ�� تأييد أنظمتھ ضد العدو ا�خار��.من انتفاض الشعوب ضد ح�امهم �سبب وضعهم المعي�ىي، غالًبا ما 

�� أعقاب ضم موس�و لشبھ جز�رة القرم،  2014وع�� سبيل المثال، فعندما فرضت القوى الغر�ية عقو�ات ع�� روسيا �� عام 

 من الروس أ��ا محاولة "إلضعاف و�ذالل روسيا"، وذلك بحسب استطالع رأي مستقل. %71رأى 



عيق اقتصادات الدول، لك��ا نادًرا ما تفرض �غي��ات سياسية شاملة يرغب لذلك، وُرغم أن 
ُ
العقو�ات االقتصادية قد �

حقق �عض التغي��ات ذات 
ُ
المسؤولون �� الواليات المتحدة وأورو�ا �� تحقيقها؛ حيث أظهرت األبحاث أن العقو�ات قد ت

ك التغي�� عند فرض العقو�ات دون تحديد أهداف وا�حة ، لكنھ من غ�� المرجح أن يحدث ذل%40المغزى �� السلوك بنسبة 

 يتع�ن تنفيذها من أجل دفعهم لل��اجع عن تلك العقو�ات. 

حدد كيفية وظروف ال��اجع 
ُ
وُيعد هذا سبًبا إضافًيا لدفع الواليات المتحدة وحلفا��ا من الدول األورو�ية لوضع خطة وا�حة ت

رك هذا األمر غامًضا 
ُ
�� الوقت ا�حا�� �ش�ل متعمد من أجل السماح لألوكراني�ن بالتفاوض مع روسيا عن العقو�ات، حيث ت

 �ش�ل مباشر، وهو أمر �ستحق الثناء عليھ نظًرا لألوضاع ال�ي ُ�عا�ي م��ا األوكراني�ن �� هذه ا�حرب الرهيبة.

إن  ان �� نجاح العقو�ات؛ حيثلكن �� ال��اية، ُ�عد وضع أهداف وا�حة للعقو�ات وكذلك معاي�� لتخفيفها هما عامالن مهم

��ك لعقود دون تقييم ما إذا �انت تحقق أم ال تحقق النتائج المرجوة م��ا.
ُ
 كث�� من العقو�ات ت

و�انت الواليات المتحدة وحلفاؤها األورو�يون يتعاملون دائًما بحذر عند فرضهم عقو�ات �س��دف �شديد ا�خناق االقتصادي 

 أجندة وا�حة حول ما يمكن تحقيقھ أو ما ال يمكن تحقيقھ من هذه العقو�ات.ع�� روسيا، طالما ال يمتل�ون 

 

 التكيف مع النظام العال�ي

االتحاد السوفي�ي �� أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات، حاولت روسيا �ش�ى الطرق التكيف مع النظام العال�ي  تفككومنذ 

ا�جديد، و�انت دول شرق أورو�ا مثل دول البلطيق و�ولندا ورومانيا وأوكرانيا تنظر إ�� ��اية ا�حرب الباردة باعتبارها الفصل 



ضد هيمنة موس�و، ورأت �� الواليات المتحدة وأورو�ا وحلف شمال األطل�ىي مفتاح  األخ�� �� صراعهم المستمر منذ قرون

 الهروب من ماض طو�ل ودموي وقم��.

وع�� غرار الفر�سي�ن �عد ا�حرب العالمية الثانية، الذين �انوا يخشون من اليوم الذي ��دد فيھ ألمانيا من جديد بالدهم، 

ف �ستأنف �� ��اية المطاف عاد��ا اإلم��يالية ال�ي دامت قروًنا من الزمان وسوف اعتقد األورو�يون الشرقيون أن روسيا سو 

�س�� من جديد إ�� استعادة نفوذها التقليدي ع�� حساب ج��ا��ا، لذلك، فقد أرادت هذه الدول االندماج �� رأسمالية السوق 

بيل ل�ىي واالتحاد األورو�ي بالنسبة لهم بمثابة السا�حرة �ج��ا��ا الغر�ي�ن األك�� ثراًء، و�انت العضو�ة �� حلف شمال األط

 الوحيد ل�خروج من ماٍض كئيب إ�� مستقبل أك�� أماًنا وديمقراطية وازدهار.

و�� الوقت نفسھ، س�� الرئيس بوت�ن إ�� استعادة النفوذ الرو�ىي �� أورو�ا الوسطى والشرقية الذي فقدتھ موس�و مع ا��يار 

لمش�لة ال�ي واجهتھ هو أن هذا النفوذ ال ُيمنح لقوة عظ�ى من قبل قوى عظ�ى أخرى، وال ي�ون االتحاد السوفي�ي، إال إن ا

ا بالتأكيد، ولم ُيخلق أيًضا بحسب الطبيعية ا�جغرافية "التقليدية" لتلك الدول، بل ُيكتسب بحسب القوة االقتصادية 
ً
موروث

فوذ �ن القوى العالمية؛ ففي عقود ليست ببعيدة �ان مجال النوالسياسية والعسكر�ة، و�تغ�� بالتأكيد بحسب التغ�� �� مواز 

ال��يطا�ي ُ�غطي جزًءا كب�ً�ا من العالم، و�انت فر�سا تتمتع بنفوذ كب�� �� منطقة جنوب شرق آسيا والكث�� من الدول األفر�قية 

ر�ن ن القوى �� بداية القرن العشوالشرق األوسط، لكن كالهما خسرا ذلك النفوذ، و�رجع ذلك بالتأكيد إ�� التغ�� �� مواز�

وا��يار إم��اطور���م، وُمقايض��م �� منتصف القرن الما�ىي لذلك النفوذ بالنظام العال�ي ا�جديد األك�� استقراًرا وازدهاًرا، 

 والذي ُ��يمن عليھ الواليات المتحدة.



حقق الموقف األمر��ي والغر�ي تجاه بالده، بل و الرئيس الرو�ىي فالديم�� بوت�ن تمكن لسنوات عديدة من قراءة  إنوا�حق ُيقال 

ا محدودة وملموسة دون إثارة رد الفعل الغر�ي �ش�ل خط�� ضد بالده، ح�ى مع غزوه األخ�� ألوكرانيا.
ً
 أهداف

ولسنوات عديدة، وقفت واشنطن وأورو�ا مكتوفة األيدي �� الوقت الذي يز�د فيھ بوت�ن قدرات بالده العسكر�ة، ولم يفعلوا 

 �� جورجيا �� عام  أي
ً

، ولم يتصرفوا �ش�ل �حيح 2014ثم �� أوكرانيا �� عام  2008�ىيء بينما �ان يخت�� العزم الغر�ي، أوال

غطي اآلن ا�جناح 
ُ
عندما عزز بوت�ن موقف روسيا �� بيالروسيا أو عندما تواجد عسكرً�ا بقوة �� سور�ا، حيث يمكن ألس�حتھ أن �

 طل�ىي.ا�جنو�ي الشر�� �حلف شمال األ 

إن التحدي الذي تفرضھ روسيا حالًيا ليس غر�ًبا وال غ�� منطقي؛ حيث إن صعود وسقوط القوى العظ�ى �ستند �� ال��اية 

ع�� العالقات الدولية، وتتغ�� اتجاهات الدول �سبب ا�حروب وما ينتج ع��ا من بزوغ قوى جديدة و�غ��ات �� االقتصاد العال�ي 

 أخ
ً

فقر دوال
ُ
 وت

ً
 رى، ويستند كذلك إ�� المعتقدات واأليديولوجيات ال�ي تدفع األ�خاص إ�� تفضيل قوى ع�� أخرى. ت��ي دوال

وختاًما، ع�� األرجح ستستمر ا�حرب الروسية األوكرانية لف��ة طو�لة، حيث إ��ا �عكس رؤ�ت�ن متعارضت�ن؛ فا�جانب المؤ�د 

لشرقية، ومنع اخ��اق الواليات المتحدة وحلف شمال األطل�ىي لروسيا يرى أن موس�و �س�� إ�� استعادة نفوذها ع�� أورو�ا ا

للدول ا�جاورة لها و�عادة ترسيخ م�ان��ا كقوة عظ�ى، أما المعسكر الغر�ي ف��ى أن الغزو الرو�ىي ألوكرانيا ُ�عد ��ديًدا للسوق 

ل ضتان، فلن ُيوجد ع�� األرجح أي حا�حرة وسيادة القانون والنظام الدو�� الديمقراطي، لذلك، و�� ظل هذه الرؤ�تان المتعار 

 وسط لتلك المأساة ال�ي يدفع ثم��ا عشرات اآلالف من األبر�اء ع�� صراع ب�ن القوى العظ�ى.


