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 ملخص تنفٌذي :
 

ككرة ٌبدو ان بعض جمهورٌات االتحاد السوفٌتً السابمة اصبحت محل انتاج ازمات  
الثلج ، فبعضها اصبح ٌمثل مشاكل تتداولها الموى الكبرى فً مصالحها واستراتٌجٌاتها لتتحول 
الحما الى لضاٌا معمدة تكبر بشكل تدرٌجً فً هذا االتجاه أو ذان ، لتتحول الى نمطة للصراع 

 تإثر على العالم برمته .
زاوٌة مصالحه ، هً  لضٌة اوكرانٌا لها لراءات متباٌنة وكل طرف ٌنظر الٌها من 

لٌست لضٌة مستحدثة بل مستمرة . سوف نتعرف فً هذه الورلة البحثٌة على اهم وجهات 
 النظر المتعلمة باوكرانٌا وطرٌمة كل االطراف ذات العاللة فً ادارة هذه االزمة . 

    
لد نرتكز احٌانا فً لراءة العاللات الدولٌة خاصة بٌن الدول الكبرى الى محددات مثل 
التارٌخ وما ٌتضمنه من ضغائن ، لكن فً الوالع فان هذه ال تتعدى كونها انطباعات ال ٌمكن 
ان تإثر على خارطة المصالح الستراتٌجٌة لهذه الدول فً صٌاغة اهدافها ضمن المسار الذي 
تختاره . أوكرانٌا التً اختارت التمرب من دول مجلس االتحاد االوروبً وحلفاءه لم تثر 

ٌا االتحادٌة كما فعلت عندما لررت ان تكون طرف فً خارطتهم األمنٌة المتمثلة حفٌظة روس
بحلف الناتو. فروسٌا )الطموحة( رغم انها لم تمدم على مثل هكذا خطوة ضد اآلخرٌن 
وتعتبرها بمثابة التحدي األمنً ، فؤنها لم ولن تسمح فً ان ٌكون حلف شمال االطلسً على 

 حدودها مباشرة .
المطاف ال نتولع حدوث صدام واسع النطاق الن كل طرف الزم نفسه باعلى فً نهاٌة 

درجات االستعداد الذي سٌكون له نتائج مدمرة ان حصل ، فمضاٌا الغذاء وامدادات الطالة 
واسعار النفط العالمٌة والترتٌبات االمنٌة الضرورٌة سوف تتضرر بشكل كبٌر ان حدث نزاع 

الوالٌات ان كما ترٌد ان تغٌر شًء فً نهاٌة هذه اللعبة ،  مسلح واسع النطاق . لكن روسٌا
ٌن من جهة أخرى ، فهً المتحدة ترٌد تحمٌك مصالحها ممابل كل من روسٌا من جهة واالوربٌ

، فهو ٌنبغً ان ٌكون كما تراه  تحالفهمخارطة لألوربٌٌن شًء منفصل عن  احٌانا ترٌد
  واشنطن .
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الل شبه بٌن روسٌا واوكرانٌا نتاج لمجموعة عوامل بدأت منذ احتتعتبر االزمة االخٌرة  

فً  ، واستمرت حتى ٌومنا هذا السباب توسع الناتو ٕٗٔٓعام  جزٌرة المرم من لبل روسٌا
 الحلف على حدود روسٌا ، وضرورة الحد من نشاطاتاوروبا  شرق

ٔ
، على حد طلب الرئٌس 

ما بوتٌن الذٌن تحدث معاتبا بالمول " كٌف تفعلون بوتٌن من دول اوروبا والوالٌات المتحدة . 
      لم نفكر فً فعله نحن " .

 
 وصول اوكرانٌا الى نهاٌتها :أوال : 

 
منذ انفصال أوكرانٌا عن االتحاد )خالل الثالثٌن عاًما الماضٌة، ٌمتنع الروس بحمٌمة انه 

الركائز التً ألٌمت علٌها ، بنى الروس كشعب، وروسٌا نفسها كدولة، مجموعة من (السوڤٌتً

 . الدولة األوكرانٌة المصطنعة فً بداٌة المرن العشرٌن
الركٌزة األولى األساسٌة للدولة األوكرانٌة هً االنتماء إلى فضاء ثمافً وحضاري مشترن مع 
روسٌا، تم العمل على تملٌصه تملًٌصا متسارًعا منذ انفصالها، واستبدال لوانٌن ثمافٌة غربٌة 

ادة توجٌه سٌاساتها نحو الغرب، وهذا ٌغٌر تماًما األساس الموضوعً الذي لامت علٌه به، وإع

 .هذه الدولة، وٌمضً تماًما على أسسها الحضارٌة
الركٌزة الثانٌة هً الغالبٌة من المتحدثٌن بالروسٌة، الذٌن كانوا رافعٌن للدولة، والمحافظٌن 

 ،ٌة األخرى فً أوكرانٌا المٌام بهات العرلعلى هوٌتها وانتمائها، وهو ما ال ٌمكن للمجموع

 .ألنهم، وألسباب طبٌعٌة، لٌسوا من حملة وعً الدولة
الركٌزة الثالثة هً النموذج االجتماعً للدولة، الذي تم تفكٌكه بالكامل تمرٌبًا، على مدى العمود 

 .الثالثة الماضٌة
الروسٌة عامل الوحدة  اللغة أوكرانٌا المتعددة األعراق والثمافات والمومٌات، شكلت

لٌة األخرى، ولد الداخلٌة لها، ولغة التخاطب والتواصل بٌن مختلف الشعوب والجماعات العر
ألوكرانٌة على زالت لتصفٌة هذا العامل، وهو ما ٌعنً عدم لدرة الدولة ا جرت محاولة وما

 .ولكن العلم والتعلٌم والنموذج المانونً أًٌضا ،تشكٌل الثمافة فمط
 -إلى حد كبٌر -، تؤثر نظام اإلدارة العامةٕٗٔٓعام « المٌدان»ٌة المطاف، بعد أحدات فً نها

مما أدى إلى انخفاض  ،والموالٌن لروسٌا من هٌكل الدولةبسبب استبعاد الموظفٌن الروس 
المستوى الفكري العام للحكومة األوكرانٌة، وغٌاب الكفاءات ذات الخبرة، وجعل الفساد هو 

إلى تولً المناصب العامة. كما أدت هٌمنة النخبة المنتمٌة إلى المناطك الغربٌة  الدافع الوحٌد
محدودي الثمافة، إلى إنهاء ما كان ٌوًما ما نظام ٌاكل الدولة، وهم من المزارعٌن فً إدارة ه

فمد أصبحت تحت  إدارة للدولة فً هذه الجمهورٌة السوڤٌتٌة السابمة. أما بماٌا مإسسات الدولة،
مما ٌعنً تحول أوكرانٌا إلى مجرد أداة تُستخدم لخدمة السٌاسة األمرٌكٌة  ،رة الخارجٌةالسٌط

                                                           
ٔ
  ٕٕٕٓ/ٕ/ٕٔاسماعٌل منصور ، خرٌطة روسٌا واوكرانٌا وتفاصٌل منطمة النزاع ، مولع المرجع ،   
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المعادٌة لروسٌا فً أوروبا الشرلٌة. لمد حولت كل هذه العوامل أوكرانٌا إلى كٌان غٌر لادر 

 .تفاوضعلى ال
ٌا ، التً باتت تهٌمن على المرار السٌاسً لكٌٌڤ، دفعت أوكرانالوالٌات المتحدة ان 

نحو العسكرة بهدف تحوٌلها إلى أداة للعدوان العسكري على روسٌا لصالح واشنطن. الهدف 
النهائً هو محاولة إضعاف روسٌا عسكرًٌّا، وخلك منطمة عدم استمرار بٌن روسٌا وأوروبا، 
التً فً هذه الحالة لن تكون لادرة على تطوٌر عاللات كاملة مع روسٌا، وستظل تحت 

كل هذا معًا ٌجعل أي نوع من التفاعل مع السلطة الحاكمة فً  .المتحدةسٌطرة الوالٌات 

أوكرانٌا أمًرا مستحٌاًل. تتشكل معالم هذه الدولة بطرٌمة تجعل الطرٌمة الوحٌدة للتفاعل معها 
هً الحرب. وهو سٌنارٌو سعت روسٌا إلى تجنبه ثمانً سنوات بحثًا عن طرق أخرى 

خل األمرٌكً ٌمضً على هذه المبادرات، تاركٌن خٌاًرا للحوار، لكن فً كل مرة كان التد
وهو الحرب. فً الوالع، لمد جعلوا الحرب حتمٌة، وإذا  ،فاعل مع أوكرانٌاواحًدا لروسٌا للت

وذلن ألن  ،األخٌرة، وربما الوحٌدة، لروسٌا كان األمر كذلن، فإن الحرب أصبحت الوسٌلة
لذلن فإن الطرٌمة  ،مستمًرا لكل ما هو روسً، ولروسٌاأوكرانٌا بكاملها أصبحت تمثل تنالًضا 

الوحٌدة إلزالة هذه التنالضات هو لٌام مإسسً هذه الدولة األوكرانٌة، وأعنً هنا روسٌا، 

 .بإلغائها من الوجود
الحشد الروسً الحالً هو محاولة أخٌرة للتؤثٌر بغرض إجبار أوكرانٌا على السالم، ان 

من األللٌات األوكرانٌة المتطرفة، ولكن إذا فشلت كما ترٌد واشنطن وحماٌة األغلبٌة الروسٌة 
الراغبة فً بدء الحرب، فلسوف تحصل علٌها، حتى لو كانت النتٌجة تصفٌة كٌان الدولة 
األوكرانٌة من الوجود، وخسارة كل المجهودات األمرٌكٌة التً بذلتها لتجعل من هذه الدولة 

ٕ .مخلب لط ضد روسٌا
 

 
 :الصراع الروسي الغربي بشأن األزمة األوكرانيةثانيا : 

فً الصراع الحالً، ٌكون هذا هو المكان الذي تؤتً فٌه الجغرافٌا السٌاسٌة. من المهم 

أن ٌدفع باٌدن روسٌا بعًٌدا عن أوروبا التً تسعى جاهدة من أجل بناء سٌاسة مستملة خاصة 

األخٌر فً دونباس، والعملٌة المستمرة التً بها. ومن هنا جاءت المشكلة األوكرانٌة والتصعٌد 

 3 .شهدت تصاعًدا فً الفترة األخٌرة لشٌطنة روسٌا وپوتٌن واتهامهما باالستعداد لغزو أوكرانٌا

ٌعتمد وعلى الرغم من عدم وجود حمٌمة ٌمكن االستناد إلٌها لهذا الغزو المزعوم، 

ومن هنا جاء التهدٌد  ،لكما لو كان الغزو لد حدث بالفع إن واشنطن تتصرفالروس 

                                                           
ٕ
  ٕٕٕٓ/شباط/8، مركز الدراسات العربٌة االوراسٌة ، وجهات نظر روسٌة بشؤن االزمة االوكرانٌة ،   

crisis-ukrainian-views-https://eurasiaar.org/article/russian/  
ٖ
 الكسندر دوغٌن ، وجهات نظر روسٌة بشان االزمة االوكرانٌة ، مصدر سبك ذكره .  

https://eurasiaar.org/article/russian-views-ukrainian-crisis/
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الخالفات بشؤن الغاز ان بالعموبات، وحتى األعمال العسكرٌة الولائٌة المحتملة فً دونباس. 

السٌاسٌة الحالٌة.  ةط الوسائل التمنٌة لحرب الجغرافٌمجرد أدوات تخدم فم ٕوخط نورد سترٌم 

المناهض   (AUKUS)سوٌنطبك الشًء نفسه على الصٌن، التً أنشؤ باٌدن ألجلها تحالف أوكو

لها مع الدول األنجلوسكسونٌة )أسترالٌا، وبرٌطانٌا(، وتحالفًا آخر آسٌوًٌّا، وهو الحوار األمنً 

مع )الٌابان، والهند(. حجر العثرة اآلن هو تاٌوان )التً تمثل أوكرانٌا فً  (Quad) الرباعً

 ”واحد طرٌك واحدحزام “حالة روسٌا(. والهدف هو تعطٌل التوسع االلتصادي لمشروع 

(One Belt One Road).    . 

فً ممابل حرب الجغرافٌا السٌاسٌة الغربٌة، ترد روسٌا بشكل متماثل من وجهة نظر 

معارضة العولمة المسرٌة، واألحادٌة المطبٌة، واللٌبرالٌة بمٌمها  -الجغرافٌا السٌاسٌة األوراسٌة

لحضارٌة البدٌلة، وفً ذلن كله تلمى دعًما كذلن تطرح نظرٌة منظومة المٌم ا -الغربٌة الجدٌدة

 .صٌنًٌّا بوجٍه عام

، ومن ثم فً اوكرانٌا  8ٕٓٓالتً تدخلت فً جورجٌا عسكرٌا عام ٌبدو ان روسٌا  

جاء نتٌجة هواجس أمنٌة تتعلك بابعاد شبح الناتو عن  ٕٗٔٓواحتاللها لشبه جزٌرة المرم عام 

ممربة  موات امرٌكٌة السٌما الصاروخٌة منها عنحدودها ، وابعاد اي تواجد غٌر مرغوب به ل

اراضٌها ، ولم تمبل روسٌا بان تكون لواشنطن مطلك الحرٌة فً التواجد هنا وهنان السٌما  من

 اذا كانت ضمن ما تراه خطوطا حمراء .

دائماً  االهتمام. فلم ٌكن مركز ٌنتظر العالم لٌرى ما سٌفعله بوتٌن بٌنما ٌجعل روسٌا

ً على  . )اذ أمر بنمل كثٌر من المعدات واالسلحة من اماكن بعٌدة من المواجهة العلنٌةحرٌصا

المرم من  شبه جزٌرة وحٌن استولى بوتٌن على شرق روسٌا الى حدود بالده مع اوكرانٌا(.

، فعل ذلن تحت غطاء إنكار الرجال الذٌن ال ٌحملون أي شارة ٕٗٔٓأوكرانٌا فً آذار/مارس 
ى فً السٌاسة األوكرانٌة. واآلن، ٌطّوق بوتٌن أوكرانٌا على وٌستغلون بهدوء الفوض

من العالم، فً ولت أصحبت فٌه أوكرانٌا أكثر تركٌزاً ولّواتها العسكرٌة  ومسمع مرأى

 ٗ..ٕٗٔٓعلٌه عام  مما كانت وضع أفضل بكثٌر فً
كان  ة طوٌلة من ]االستٌالء على[ شبه جزٌرة المرم،لبل مد كٌف وصلنا إلى هذه الحالة؟

ً  ٌشعر باالستٌاء بوتٌن فً التسعٌنٌات،  ضعٌفة أصبحت لروسٌا التً مما كان ٌعتبره إذالالً غربٌا

ً بشكل متزاٌد،  للضعف الغربً إن إدراكه . وكان ٌخفً رغبةً فً تغٌٌر هذا الوالع جعله واثما

                                                           
ٗ
  ٕٕٕٓ/ٔ/2ٕولت للتعامل بمسوة مع روسٌا ؟ ، معهد واشنطن لسٌاسة الشرق األدنى ، دٌنٌس روس و آنا بورشفساٌكا ، هل حان ال  

rwsya-m-bqswt-lltaml-alwqt-han-analysis/hl-https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy  

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/hl-han-alwqt-lltaml-bqswt-m-rwsya
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/hl-han-alwqt-lltaml-bqswt-m-rwsya
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تُفضل وألسباب مفهومة،  .ال سٌما حٌن ٌرى النفور الجماعً للوالٌات المتحدة من المخاطر

الحوار على المواجهة. وهذا ما ٌفعله بوتٌن أٌضاً، لكنه ٌختار صٌاغة عمله باستخدام  واشنطن

 ً  .اإلكراه مسبما
ٌإكد )دنٌس روس( )السفٌر االمرٌكً االسبك والمستشار فً معهد واشنطن( ان ادراة 

البلدان التً  بالسماح لروسٌا بتحدٌد العلنٌة بحكمة أنّها لن تلبً مطالب بوتٌن أوضحت باٌدن

الدول التً ٌمكن أن تحصل على دعم عسكري  ٌمكن أن تكون أعضاء فً حلف "الناتو"، أو

تهدد اإلدارة األمرٌكٌة بعوالب "وخٌمة" إذا اجتاحت روسٌا  وعلى حد تعبٌر بلٌنكن، غربً،

أمنٌة  مخاوف أوكرانٌا. وفً الولت نفسه، تمّدم فرصة االنخراط فً حوار بشؤن ما لد ٌشكل

 .روسٌة وأوروبٌة متوازٌة
ٌنتهز بوتٌن استعداد الوالٌات المتحدة للتحدث عن  وسوف ربما ستنجح هذه السٌاسة،

وتكمن  .عن تهدٌداته والتراجع النجاحالّدعاء  كوسٌلة عملٌات نشر الصوارٌخ والتدرٌبات

ذي ٌوّجه االستعداد لها هو ال بدالً من أنّه طالما ٌرى أن النفور من المخاطر المشكلة فً

حدٌثاً، فمد  وال ٌشّكل ذلن أمرا .عام نهجه اإلكراهً بشكلٍ  فسٌواصل  السٌاسات األمرٌكٌة،

لم تإّدِ  وفً الوالع .تصّرفت إدارتا كال الحزبٌن على نحٍو ألنَع بوتٌن بضعف الوالٌات المتحدة

لة الطرٌمة التً انسحبت فٌها الوالٌات المتحدة من أفغانستان سوى إلى تعزٌز سلس

)واستمرار التواجد فً أبخازٌا( حربه فً جورجٌا  على األمرٌكٌة المحدودة الردود من

فً شرق أوكرانٌا، بما فً ذلن االمتناع األّولً  وتروٌجه للصراع واستٌالئه على المرم،

 ٌرها، عدم السماح بنشرها بعد ذلن،توف وبعد تزوٌد أوكرانٌا باألسلحة، للوالٌات المتحدة عن

بنزع فتٌل ذلن  وتدّخله العسكري فً سورٌا، وتكّرر اإلخالل بالوعود الممدمة لواشنطن

لنظام األسد. وٌُضاف إلى ذلن عدم تحرن الوالٌات  ، وتمكٌنه للجرائم المنسوبةالصراع

ما  والمحدودة للغاٌة على غٌر المتواترة وردودها المتحدة بشؤن خطها األحمر فً سورٌا،

  .على لواتها وتواجدها فً العراق وسورٌاعض الفصائل لبهجمات  ٌنسب من
منطمٌة  المختلفة اإلدارات األمرٌكٌة كل واحد من هذه المرارات التً اتخذتها لد ٌكون

من  لٌس لدٌه الكثٌر لٌخافه بؤنه بشكل تراكمً ومعمولة بشكل انفرادي، لكنّها ألنعت بوتٌن

ال ٌمتصر  أوكرانٌا، تجاه ً حالة مولفه اإلكراهًاالنخراط فً اإلكراه، وربما ٌكسب الكثٌر. وف

ً به تحدٌد ما سٌكون األمر على ً إلى أنه ٌحدد اآلن  مسموحا ألوكرانٌا، بل فً اإلشارة دولٌا

 .لواعد اللعبة على الصعٌد العالمً
أن تحّد  فعلى الوالٌات المتحدة وفً النهاٌة، إذا أردنا أن ٌتصّرف بوتٌن بشكل مختلف،

ً من . وٌرالب بوتٌن سلون واشنطن فً كل َحدب (إظهار النفور من المخاطر اسلوب) أٌضا

على الوالٌات المتحدة المباشرة بالمحادثات حول انضمام ف فً أوروبا. فمط وَصْوب، ولٌس

السوٌد وفنلندا إلى حلف "الناتو"، وتناوب المزٌد من الموات فً بولندا ولٌتوانٌا. لكن ربما حان 

ً للرد على التهدٌدات التً تواجه الموات األمرٌكٌة فً سورٌا والعراق.  بموة أكبر الولت أٌضا



 مجلس النواب
 دائرة البحوث
 لسم البحوث

 

7                                                               الباحث : مصطفى محمـد راضً                                                  
 

وربما على واشنطن أن توضح لإلٌرانٌٌن أّن المفاوضات ستتولف إذا لم ٌكونوا مستعدٌن 

مدم إذا لم ٌضعوا حداً للت للرد خٌارات بدٌلة ستعد للتحدث معها مباشرةً فً فٌٌنا، وأن واشنطن

وهً خٌارات ستعّرض ذلن البرنامج للخطر. وربما فً الولت  هم النووي،المستمر فً برنامج

حان الولت  فمد الروس، للك فٌه استخدام أوكرانٌا للطائرات التركٌة بدون طٌار ٌثٌر الذي

 .لرإٌة ما ٌمكن للوالٌات المتحدة فعله بصورة أكثر مع تركٌا
 

 حرب اقتصادات الغاز ثالثا : 

إن األزمة الحالٌة فً العاللات بٌن روسٌا والوالٌات ،  ٘سافٌنتحدث البروفسور لٌونٌد 
بل لها بُعد التصادي أًٌضا.  ،المتحدة ودول االتحاد األوروبً، لٌس لها بُعد سٌاسً فحسب

والمسؤلة األكثر حساسٌة لكال الجانبٌن هً لضٌة إمدادات الطالة التً تإدي فٌها أوكرانٌا دور 
تضح من تصرٌحات عدد من السٌاسٌٌن الغربٌٌن الذٌن ٌتحدثون المحفز فً هذا الصدد، كما ٌ

 ، والعاللات الروسٌة األوكرانٌة. ٕعالنٌة عن العاللة بٌن خط أنابٌب الغاز نورد سترٌم 
لكن  .ٌجب أن ٌإدي ذلن إلى انخفاض أسعار النفط والغاز الطبٌعً مع تراُجع الطلب

ً ٌردع  .حتى اآلن لم ٌحدث ذلن مائة دوالر  أسعار النفط عن االرتفاع لتبلغفال شًء تمرٌبا

دوالراً.  ٕٓٔوصولها إلى  إلى احتمال "البعض فً "وول سترٌت وٌشٌر ،الواحد للبرمٌل

دوالراً لكل  20 بحوالً دولٌاً، المتداول للغاٌة وٌُباع الغاز الطبٌعً، على األلل بشكله السائل

 .وكان ٌُباع بخمسة دوالرات أو ألل(.  ملٌون وحدة حرارٌة برٌطانٌة
النفط ٌتعلك األمر بشكل أساسً ب باإلضافة إلى ذلن، وبالنسبة إلى مرالبً الطالة،

والغاز. وتتعدد األوراق الرابحة بحوزة بوتٌن. فالغاز الروسً هو الذي ٌحافظ على دفء 
األوكرانٌٌن. وتستفٌد كٌٌف من رسوم مرور الغاز من موسكو إلى الزبائن فً أوروبا الشرلٌة 

 ً  .بواسطة األنابٌب العابرة للبالد، لكّن ذلن لد ٌتولف إذا أُغلك الصنبور حرفٌا
على الغاز الروسً، الذي ٌتم ضّخه فً األصل عبر  تعتمد ألمانٌا إلى حٍد كبٌر

ً عبر خط أنابٌب جدٌد  فً لاع بحر  - "ٕنورد سترٌم " هو -أوكرانٌا، ولكنه سٌصل لرٌبا

وأصبح من الصعب إخفاء انزعاج  .من لبل دول ثالثة العبور المزعجة لتجنب رسوم البلطٌك،

ها الموٌة بل التً التً تواجهها مع حلٌفت المضٌة وغٌرها من المضاٌا الوالٌات المتحدة من هذه

موسكو على ما ٌُرام،  عائدات النفط أن أسعار ذلن، ٌعنً ارتفاعوفً غضون  .تتجنب المخاطر

من  بالمرب ،الشرق األلصى لروسٌا وتؤتً نسبة كبٌرة من األموال من الحمول الوالعة فً

 .األسواق فً آسٌا

                                                           
٘
كاتب سٌاسً روسً، ومحلل جٌوسٌاسً، ورئٌس تحرٌر مولع جٌوبولوتٌكا، ومدٌر مإسسة المرالبة والتنبإ، ومحاضر فً الجامعة   

 ، عن حرب التصادات الغازالروسٌة لصدالة الشعوب

https://www.reuters.com/markets/asia/oil-hit-100-strong-demand-russia-ukraine-crisis-strategists-2022-02-04/#:~:text=MUMBAI%2C%20Feb%204%20(Reuters),concerns%20for%20markets%20in%202022.
https://www.reuters.com/markets/asia/oil-hit-100-strong-demand-russia-ukraine-crisis-strategists-2022-02-04/#:~:text=MUMBAI%2C%20Feb%204%20(Reuters),concerns%20for%20markets%20in%202022.
https://www.reuters.com/markets/asia/oil-hit-100-strong-demand-russia-ukraine-crisis-strategists-2022-02-04/#:~:text=MUMBAI%2C%20Feb%204%20(Reuters),concerns%20for%20markets%20in%202022.
https://www.reuters.com/business/energy/europe-remains-top-destination-us-lng-second-month-running-2022-02-01/
https://www.reuters.com/business/energy/europe-remains-top-destination-us-lng-second-month-running-2022-02-01/
https://www.reuters.com/business/energy/europe-remains-top-destination-us-lng-second-month-running-2022-02-01/
https://www.wsj.com/articles/germanys-reliance-on-russian-gas-limits-europes-options-in-ukraine-crisis-11642939203
https://www.wsj.com/articles/germanys-reliance-on-russian-gas-limits-europes-options-in-ukraine-crisis-11642939203
https://www.reuters.com/business/energy/german-regulator-says-nord-stream-2-launch-not-expected-h1-2022-2021-12-16/
https://www.reuters.com/business/energy/german-regulator-says-nord-stream-2-launch-not-expected-h1-2022-2021-12-16/
https://www.worldatlas.com/regions/russian-far-east.html
https://www.worldatlas.com/regions/russian-far-east.html
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بشكٍل عام وللوالٌات المتحدة بشكٍل خاص هً إن الخٌارات المتاحة للغرب 

ً  خٌارات وٌمكن تخفٌف الضٌك الذي ٌعانً منه سوق النفط من خالل زٌادة إنتاج   .أكثر ضعفا

منظمة "أوبن"، لكّن هذا االتحاد ٌعمل اآلن ٌداً بٌد مع روسٌا، بصفة المجموعة األكبر "أوبن 

إلى منظمة "أوبن" لزٌادة كمٌات إنتاجها  الرئٌس باٌدن الذي وّجهه الطلب تم تجاُهل بلس". ولد

 .بشكٍل ملحوظ
ً  لد ٌكون الحل لغنٌة بالغاز، ا أن تموم دولة لطر هو مدى المصٌرعلى ال األكثر وضوحا

تتمتع واشنطن بخبرة واسعة فً اإلدارة شحنات من آسٌا إلى أوروبا. البتغٌٌر وجهة بعض 
حٌث حاولت كسب  ،التصادٌة فً الفضاء األوراسً-لجٌووالتدخل فً العملٌات السٌاسٌة وا

 كمٌاتملتزمة ب روف أن لطرشركاء من منطمة الشرق األوسط إلى جانبها. ومع ذلن فمن المع
 التزاماتها مع مستهلكٌن دائمٌن،لها احتٌاجات السوق، و تراعًللمستهلكٌن األوروبٌٌن، و

لغاز جمٌع خطوط اإلنتاج والسفن التً تخدم توصٌل افالمدرات الفنٌة للدولة. استنادا الى 

إلى الكثٌر من  أوروبا تفتمر اضافة الى ان الطبٌعً المسال فً لطر محملة بشكل كاٍف.

ٌبدو أن لطر مستعدة للتعاون، لكنها ترٌد من مع ذلن محطات تفرٌغ الغاز الطبٌعً الُمسال. 
واشنطن أن تتحمل العبء األكبر، عبر التفاوض مع الزبائن فً آسٌا الذٌن سٌتؤخر وصول 

 شحناتهم. 
إذا شعر المشترون اآلسٌوٌون بعدم االرتٌاح تجاه اإلمدادات المادمة من الدوحة بسبب 
تغٌٌر األولوٌات فً بٌع الغاز، فإن هذا ال ٌهدد فمط بتؤثٌر الدومٌنو فً االلتصاد اإلللٌمً، 

ألنه من الواضح للجمٌع أن الوالٌات المتحدة فً هذه  ،كن أًٌضا بعوالب جٌوسٌاسٌة خطٌرةول

ٌفهم الناخبون أسعار  على الصعٌد المحلً األمرٌكً،حتى  .لة هً المحرض الرئٌسًالحا

الطالة المرتفعة وتكالٌف البنزٌن المرتفعة بشكل أفضل من تعمٌدات التوترات بٌن روسٌا 

 ٙ.هذه األزمة تصّب فً مصلحته من الصعب على البٌت األبٌض أن ٌجعل ، لذاوأوكرانٌا

 

ٌزٌد منتجو الغاز الطبٌعً اآلخرون، مثل النروٌج،  من المشكون فٌه أًٌضا أن

وأذربٌجان، والجزائر، اإلنتاج، وٌعٌدوا توجٌه المبٌعات إلى األسواق األوروبٌة. إذا كانت 

على مساعدة جٌرانها، مثل هولندا، حٌث ٌوشن حمل غاز  -إلى حٍد ما -النروٌج ال تزال لادرة

نظًرا إلى  ،زائر وباكو مولفًا مإًٌدا لروسٌاذ الجخرونٌنجن على اإلغالق، فمن المرجح أن تتخ

بطبٌعة الحال، لن تتماشى إٌران وتركمانستان، وهما وتعاونهما الطوٌل األمد مع موسكو. 

منتجان رئٌسٌان للغاز الطبٌعً مع المصالح األمرٌكٌة. تركمانستان لدٌها عمود مع روسٌا 

                                                           
ٙ
  ٕٕٕٓ/ٕ/2، مسرحٌة التوترات العالمٌة تإدي الى تحوالت مكلفة فً اسواق الطالة ، معهد واشنطن ،  ساٌمون هندرسون  

-fy-muklft-thwlat-aly-twdy-alalmyt-altwtrat-analysis/msrhyt-e.org/ar/policyhttps://www.washingtoninstitut
altaqt-aswaq  

https://www.aljazeera.com/economy/2021/11/4/opec-sticks-to-plan-to-raise-oil-output-by-400000-bpd
https://www.aljazeera.com/economy/2021/11/4/opec-sticks-to-plan-to-raise-oil-output-by-400000-bpd
https://thehill.com/people/joe-biden
https://thehill.com/people/joe-biden
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/msrhyt-altwtrat-alalmyt-twdy-aly-thwlat-muklft-fy-aswaq-altaqt
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/msrhyt-altwtrat-alalmyt-twdy-aly-thwlat-muklft-fy-aswaq-altaqt
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لمستهلكٌن اآلسٌوٌٌن، وللصٌن فً الممام إلعادة بٌع الغاز الطبٌعً، وتبٌع الجزء اآلخر ل

األول. تخضع إٌران لعموبات، لكن حتى لو ُرفَِعت فال توجد لدٌها لدرة تمنٌة لبٌع كمٌات كبٌرة 

 .من الغاز إلى أوروبا

بعبارة أخرى، إذا كان االتحاد األوروبً والوالٌات المتحدة مهتمٌن بفرض حظر على 

ٌتطلب خطة إستراتٌجٌة واستثمارات بملٌارات الدوالرات، إذا إمدادات الغاز الروسً، فإن هذا 

تم البدء فٌها بشكل جاد من اآلن فستكون بحاجة إلى خمس سنوات لتنفٌذها على األلل )فً 

فً الحٌاة الوالعٌة، ال سٌما فً ظل  تحممها مجموعة مثالٌة من الظروف، التً من المستحٌل

، تم االنتهاء ٕةً أن خط أنابٌب الغاز نورد سترٌم (، خاصبات الجٌوسٌاسٌة الحالٌةاالضطرا

.منه بالفعل.
2

 

 
 
 
 

 االزمة  هاتوٌسٌناررابعا : 
 

، والذي كان اول مالمح  ٕٗٔٓان احتالل موسكو لشبه جزٌرة المرم مطلع عام 
المسؤلة التً لم )بٌن روسٌا من جهة واوكرانٌا وحلفاءها من جهة اخرى،  المإجل الصدام

المجتمع الدولً حتى اللحظة لكنها اصبحت والعا واصبحت شبه جزٌرة تحضى باعتراف 
 . ٌمكن اعتبار هذه الخطوة هً اولى الحركات )فوق العادة((المرم خاضعه للسٌادة الروسٌة

المتولعه من روسٌا ولكن لٌس آخرها. لكن لضٌة دخول موسكو فً حرب مع اوكرانٌا تحدده 
بالنسبة وكل واضح فً اي صراع من هذا المبٌل، اعتبارات مهمة للغاٌة البل حاسمة بش

 : هذه االعتبارات على ما ٌؤتً للوضع الحالً، تإشر
شدٌدة من الغرب، بما فً ذلن رفض التصدٌك على تشغٌل خط ” عموبات“التهدٌد بفرض  -ٔ

وتلوٌح واشنطن باستبعاد روسٌا من نظام سوٌفت المصرفً ، ومنعها  .”ٕنورد سترٌم “الغاز 

 من التداول الخارجً بالدوالر االمرٌكً .
ً تملٌدٌة شاملة مع أوكرانٌا. فالشعب الروسً من غٌر المرجح أن -ٕ أكثر  ٌرٌد بوتٌن حربا

من  مكلفةالماضً، وستكون الحرب الشاملة  مما كان علٌه فً الضحاٌاتمبل فكرة من  نفوراً 

وٌدرن بوتٌن  اكبر من السابك، الحافز المعنوي للجٌش األوكرانًفحٌث الدماء والثروات. 
على األرجح أن األوكرانٌٌن سٌماتلون بكل لواهم. وحتى لو وضعت روسٌا السكٌن على 

                                                           
2
 وجهات نظر روسٌة بشان االزمة األوكرانٌة ، مصدر سبك ذكره .   
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على جزء  ال ٌمنعه أي من ذلن من االستٌالء رهم، سٌختارون الغرب. )لكنحناج

البحر األسود أو شك ممر إلى كالٌنٌنغراد، أو  إلى منع وصولها ا عبرمن أوكرانٌ استراتٌجً

 رسمٌاً(. ضم دونباس

 

هناك ومع ذلن، باإلضافة إلى الغزو الشامل الذي ٌمثل خطورة بالنسبة إلى روسٌا، 

عملٌات خاصة على أراضً أوكرانٌا، وهجمات صاروخٌة “أًٌضا:  سٌنارٌوهات أخرى

موجهة على المنشآت العسكرٌة األوكرانٌة، والبنٌة التحتٌة الحٌوٌة، وحرب تجارٌة واسعة 

على خلفٌة حشد  -ومع ذلن، فإن حمٌمة عدم الٌمٌن بشؤن مولف الكرملٌن من الحرب”. النطاق

 .بارها أًٌضا شكالً من أشكال العدوان الهجٌنٌمكن اعت -الموات العسكرٌة على الحدود

الوصول إلى اإلرهاق النفسً للمجتمع األوكرانً، وهروب رأس المال األجنبً من البالد، “

غٌر أنه بداًل من ظهور مظاهر الذعر فً أوكرانٌا، ال تزال لدٌهم ”. وخلك أزمة التصادٌة

 .عزٌمة ثابتة

)إعادة هٌكلة جذرٌة  برنامج الحد األلصى مع ذلن، ٌتولد انطباع بؤنه فً حالة فشل

لنظام األمن العالمً بكامله وفمًا للشروط الروسٌة(، سٌنتمل الكرملٌن إلى الحد األدنى من 

البرنامج )خفض التصعٌد فً ممابل اعتراف المجتمع الدولً بشبه جزٌرة المرم جزًءا من 

ل غٌر رسمً، فحتى ولت لرٌب االتحاد الروسً(، وإذا تم هذا االعتراف )حتى لو كان بشك

جًدا كان افتراًضا محتماًل فمط( فإن الصراع الحالً حٌن تنتمل األطراف تدرٌجًٌّا من لغة 

 .المصالح إلى لغة المٌم والضرورات الماطعة، سٌكون مستبعًدا جدًّا

مباشًرا لروسٌا نفسها لبل كل ٌشكل النزاع العسكري الواسع النطاق مع أوكرانٌا تهدًٌدا 

النظام السٌاسً الروسً الحالً، وإعادة تشكٌل الدولة بكاملها  زعزعةفهو لادر على  ،ًءش

، اذا حدثت حرب وطالت مدتها وتدخلت فٌها لوى اجنبٌة، )وهذا لعة بطرٌمة جذرٌة وغٌر متو

 موضوع منفصل(.

بلد  ،، فٌحدث معها تحول مثٌر لالهتمامأما أوكرانٌا، وفً سٌاق جمٌع التملبات الحالٌة

ٌعانً أزمة اجتماعٌة والتصادٌة، ولدٌه نظام سٌاسً غٌر مستمر، وآفاق غامضة للعضوٌة فً 

غٌر مسإولة، ٌتحول  فساد كبٌر مع نخبة سٌاسٌة االتحاد األوروبً وحلف الناتو، وفً وجود
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من أجل المٌم والمبادئ والمثل  لنضاللأمام أعٌننا إلى واحد من لادة العالم الغربً المستعدٌن 

 العلٌا. 
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 خامسا : المصادر 
اسماعٌل منصور ، خرٌطة روسٌا واوكرانٌا وتفاصٌل منطمة النزاع ، مولع المرجع ،   -ٔ

ٕٔ/ٕ/ٕٕٕٓ  
وجهات نظر روسٌة بشؤن االزمة االوكرانٌة ، ، مركز الدراسات العربٌة االوراسٌة ،  -ٕ

  ٕٕٕٓ/شباط/8

crisis-ukrainian-views-https://eurasiaar.org/article/russian/ 

ساٌمون هندرسون ، مسرحٌة التوترات العالمٌة تإدي الى تحوالت مكلفة فً اسواق  -ٖ
  ٕٕٕٓ/ٕ/2الطالة ، معهد واشنطن ، 

-analysis/msrhyt-https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy
altaqt-aswaq-fy-muklft-thwlat-aly-twdy-alalmyt-altwtrat  

روس و آنا بورشفساٌكا ، هل حان الولت للتعامل بمسوة مع روسٌا ؟ ، معهد  دٌنٌس -ٗ
  ٕٕٕٓ/ٔ/2ٕواشنطن لسٌاسة الشرق األدنى ، 

-han-analysis/hl-icyhttps://www.washingtoninstitute.org/ar/pol
rwsya-m-bqswt-lltaml-alwqt 

https://eurasiaar.org/article/russian-views-ukrainian-crisis/
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/msrhyt-altwtrat-alalmyt-twdy-aly-thwlat-muklft-fy-aswaq-altaqt
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/msrhyt-altwtrat-alalmyt-twdy-aly-thwlat-muklft-fy-aswaq-altaqt
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/hl-han-alwqt-lltaml-bqswt-m-rwsya
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/hl-han-alwqt-lltaml-bqswt-m-rwsya

