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	امللخّص:
ال تزال الـقوة من أهم أدوات السياسة اخلارجيـة يف العالقات الدولية،واستخدمت يف
الكثري مـن النزاعات الـدولية،وألسبـاب خمتلفة،وبـالرغم من التـوجه الدويل لعدم
استخدام القوة يف العالقـات الدولية،إال أن هناك العـديد من احلروب التي شنت ويف
أماكن خمتلفة من العامل،ومل تكن روسيا بمنأى عن تلك احلروب،فقد خاضت بعضاً
من تلك احلـروب كام يف جورجيا 2008،ويف االسـتيالء بالقوة عىل جـزيرة القرم يف
العام2014،وأخريا غزوهـا ألوكرانيا يف 2022/2/24،وتوصلت الدراسة إىل نتيجة
مفادها أن الغزو الرويس ألوكرانـيا كان ألسباب جيوبولـيتكية،كام صاغت الدراسة

عددا من السيناريوهات املستقبلية عن نتائج الغزو الرويس ألوكرانيا.
الكلامت املفتاحية:

نظرية القوة-السياسة اخلارجية-اجليوبوليتك- روسيا-أوكرانيا.
The use of force in international relations: (The Russian invasion of Ukraine as a model).

Abstract:

Force is still one of the most important foreign policy tools in international relations, and it

has been used in many international conflicts for various reasons, and despite the international

trend not to use force in international relations, there are many wars that have been waged in

different parts of the world, and Russia was not Away from those wars, it has fought some of

those wars, as in Georgia 2008, and in the forcible seizure of the Crimea in the year 2014, and

finally its invasion of Ukraine on February 24, 2022, and the study came to the conclusion

that the Russian invasion of Ukraine was for geopolitical reasons, as The study formulated a

number of future scenarios for the results of the Russian invasion of Ukraine.
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مقدمة
تعـد القوة× واحدة من أهم أدوات السيـاسة اخلارجية للـدول،وقد تم استخدامها يف
الكـثري من املناسبات،وشنـت حروب عديدة كان هلـا تداعياهتا اهلـائلة من النواحي
اإلنسـانية واالقتصادية،وبـالرغم من التطور الكبري الـذي شهدته العالقات الدولية
والتي نادت بـتطبيق سيـاسية التعـاون وعدم الرصاع،إال أن مفهـوم القوة ال يزال
مفهوماً حمـورياً فيها،بل ومن املمـكن القول أن القوة ال تزال هـي الوسيلة األبرز يف
العالقات الـدولية،كام أن وجود عالقـات دولية بعيدة عن الـرصاعات هو أمر صعب

وبعيد املنال وصورة مثالية للمجتمع الدويل الذي من املفروض أن يكون سائداً.
ويعد امتالك القـوة حمور االرتكاز يف حتديد جمرى العالقات الدولية،فالقوة هي من
أهم وسائل حتقيق الدول ألهـدافها ومصاحلها ) 1( وبالـرغم من تطور مفهوم القوة
بتطور العالقات الدولية،إال أن املفهوم ال يزال مرتبطا باملفهوم السابق للقوة واملتعلق
بالرصاع املسلح بني الدول املختلـفة) 2(،ويبدو أن التوجه السـائد حاليا يف العالقات
الدولية يتجه إىل فرض تعدديـة قطبية مما يؤدي إىل تعزيـز ما يعرف بنظرية توازن
القوى القائمـة عىل أن الرصاعات تكون يف حدها األدنى إذا تقاربت األطراف املتنازعة

يف قوهتا ) 3(.
وتعد روسيا االحتادية من الـدول التي متتلك مصادر القوة املختلفة،وان كانت القوة
املسلحة هي أبـرز تلك القوى،وتعززت تلـك القوة والسعي إىل احلصـول عليها منذ
تفـكك االحتاد السـوفيايت يف العـام 1991،حيث واجهت الـدولة اجلديـدة)روسيا
االحتاديـة( العديـد من املـشاكل والـتحديـات ذات البعـد الداخيل وذات الـبعد
اخلارجـي،مما استدعـى تبني سيـاسات متكنهـا من احلصول عىل مـصادر القوة
املختلفة)سياسية  –عسكرية –اقتصادية...الخ( تضمن من خالل تلك القوة املحافظة

عىل الدولة اجلديدة،وليكون لروسيا  مكانة ودور عىل صعيد السياسة العاملية.
وتعزز استخدام روسيا للقوة يف سياسـتها اخلارجية،بعد استشعارها للخطر الكبري
نتـيجة لقيام "حلف الـناتو" بضم عـدد من دول االحتاد السوفـيايت إىل عضويته
وهذا يعني تقلـيص املسافة اجلغرافية بني" الناتو"وبني روسيا إىل حد كبري،ومن ثم
سعت روسيا إىل املحافظة عـىل نفوذها يف الدول املستقلة عن ذلك االحتاد،مستخدمة
يف ذلك العديد من الوسائل من ضمنها اجلاليات الروسية والقواعد العسكرية)4( ومنذ
أن تدخلت روسيا عسكريا يف احلرب السورية بدأت اآلراء تنقسم بشان ذلك التدخل
ومـدى إسهـام روسيـا يف حـل املشـاكل الـدوليـة مـستخـدمـة يف ذلك القـوة
العسكـرية.وأصـبح من الواضح أن لـروسيا دورا يف العالقـات الدوليـة يف أماكن
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الـرصاعات املسلحـة.ورأى بعض املحليني أن ذلـك الدور سيسـاهم يف جعل روسيا
مفتاح حلل النـزاعات العسكريـة،ورأى آخرون أن ذلك الدور سيـعمل عىل تعقيدها
وتفاقمها)5(،وبقيام روسيا باالستيالء عىل جزيرة "القرم" يف العام 2014 تكون قد
استخدمت القوة العـسكرية يف سياستها اخلـارجية،ووصل احلال بروسيا يف  24/
2/ 2022إىل استخــدام أقصـى درجـات القـوة وذلك بغـزوهـا العـسكـري
ألوكـرانيا،وهبذا الغزو يكون مفهـوم استخدام القوة العسكريـة قد عاد للواجهة من
جـديد يف العالقات الدولية،لدرجة يمكن القول من خالهلا أن العالقات الدولية ملا قبل
ذلك الغزو قـد تغريت واختلفت عام هي عليه بعد الغزو،ومن ضمن الشواهد عىل ذلك
ختيل دول كالسويد وفنلنـدا،عن ما كان يعرف باحليـاد يف العالقات الدولية،كام أن
أملانيا قد عدلت يف سياستهـا التي كانت تنأى عن تصدير األسلحة الفتاكة إىل خارج
أملانيا،إضـافة إىل صفقات التسلح الضخمة التي بدأت هبا كثري من دول العامل،لتعاد

مع ذلك السباق أمهية سياسة القوة ومكانتها يف العالقات الدولية.
	1-	الدراسات	السابقة	

تم تقسيم الدراسات السابقة إىل قسمني  :
القسم األول:

وتم ختصيصه للدراسات التي تناولت موضوع القوة،وذلك عىل النحو اآليت:
1-دراسة مـرزق عبدالقادر،مبدأ حـظر استخدام القوة يف القـانون الدويل املعارص
)6(،ويف هذه الـدراسة أوضح الـباحث أن هنـاك جدالً واسعـاً حول مفهـوم القوة يف

العالقـات الدوليـة،إذ أن هناك من يـفرسه تفسرياً مـوسعاً لـيشمل استخـدام القوة
املسلحة إضافة إىل غريها من أنواع القوة كالقوة االقتصادية وغريها،وهناك من يقرص
مفهوم القـوة عىل استخدام القوة املسلحة فقط،وقـد هدفت الدراسة إىل إبراز احلدود
القانونية الفاصلة بني االستخدام املرشوع واالستخدام غري املرشوع للقوة يف القانون

الدويل املعارص،وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج منها:
 •يعد حظـر استخدام القـوة من أهم املبادئ الـتي تأسسـت عليها منـظمة األمم

املتحدة وبنيت عليها أحكام ميثاق األمم املتحدة. 
  •يتمتع مبدأ حظر استخدام القوة بوصف القاعدة اآلمرة،ويعترب كقاعدة من قواعد

النظام العام الدويل.
  •يعرتي بعض جوانب مبـدأ حظر استخدام القوة الغـموض خاصة لفظ "القوة"

إضافة إىل عدم وضوح حدود النطاق املوضوعي حلظر استخدام القوة.
 •هـناك عـدة استثـناءات تـرد عىل مبـدأ حظـر استخـدام القوة مـنها الـدفاع

الرشعـي،نظام األمن اجلامعي،حـق الشعوب والدول يف تـقرير مصريهـا،إضافة إىل
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التدخل اإلنساين يف إطار مسؤولية احلامية أو التدخل بطلب من الدولة الرشعية. 
2- دراسـة لطيفة منادي الكعبي وسـارة عيل الصاليب،مرشوعية استعامل القوة
يف العالقـات الدولية دراسة مقـارنة بني القانون الـدويل والرشيعة اإلسالمية)7(،ويف
هذه الدراسة قامـت الباحثتان  بتسليـط الضوء عىل املوقف اإلسالمي من استعامل
القوة يف العالقات الدولية،مـن خالل حتليل ومناقشة النصوص اإلسالمية التي ورد
فيها لفظ القوة،وقامت الباحثتان باستخدام املنهج االستقرائي التحلييل،وقامتا بعمل
مـقارنـة ما بـني الرشيعـة اإلسالميـة والقـانون الـدويل فيام يـتعلق بمفـهوم

القوة،وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج منها:
1-تعني  الـقوة يف النص اإلسالمي القـوة العسكريـة،ويف املقابل،فإن لـلقوة معنًى

واسًعا،وفق القانون الدويل،يشمل القوة العسكرية والقوة غري العسكرية.
  •أكدت  الرشيعة  اإلسالمية عىل أمهية تامني الدولة ومحايتها،من خالل ما يعرف

يف العالقات الدولية بتوازن القوى.
 •أجـازت الرشيعـة اإلسالمية اسـتعامل القوة يف حـالة واحـدة فقط،وهي حـالة
استـيفاء احلقوق،وتتـمثل هذه احلالـة يف ثالث حاالت: حق الدفـاع عن النفس،حق
احلرية الدينية،حق تأمني الدولـة،بينام أجاز القانون الدويل احلق يف استعامل القوة
يف أربع  حاالت :حـق الدفاع الرشعي،تدابـري األمن اجلامعي،استعامل القوة من قبل

قوات حفظ السالم،استعامل القوة استناًدا حلق تقرير املصري.
 •اهتمت الرشيعة اإلسالمية برضورة تقـديم احللول السلمية عىل ما عداها لتجنب
النزاعات واحلـروب، وهو ما يؤكـد عليه القانون الدويل مـن خالل تكريس مبدأ حل

املنازعات الدولية،ومبدأ حظر استعامل القوة.
4- دراسة تلامت موراد و هـروج هلالل،استخدام القوة يف العالقـات الدولية بني
نـصوص ميثـاق األمم املتحدة وواقع املـامرسة الدولـية)8(،ويف هذه الـدراسة ركز
الباحثان عىل اإلطار القانوين الستخدام القوة يف العالقات الدولية،واملامرسة الدولية
الراهنة الستخدام القـوة يف العالقات الدولية،وتوصلـت الدراسة إىل عدد من النتائج

منها:
 •يعـد مبدأ حـظر استخـدام القوة إحـدى أهم االنجازات القـيمة التـي جاءت هبا

املنظـومة الدولية،هبـدف ضامن محاية حقوق اإلنـسان واحلفاظ عىل السلم واألمن
الدوليني.

 •الواقع الدويل فيه الكثري من املامرسات التي اعتمدت عىل القوة.
 •ظهور تغري عىل مفهوم الدفاع الرشعي والذي سمي بالدفاع الرشعي الوقائي الذي

تبنته الواليات املتحدة .
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4- دراسة:إيامن قديح،حتول مفهـوم القوة يف العالقات الدوليـة بعد هناية احلرب
الـباردة)9(،ويف هذه الدراسة قدمت الباحثة مـدخالً مفاهيمياً للقوة،حيث استعرضت
القـوة يف العالقات الدولية و مصـادر القوة وخصائصها و أمهيـة القوة يف السياسة
الـدولية وأنواع القـوة يف العالقات الدولـية كام تعرضت ملفهـوم القوة االلكرتونية يف
العالقات الدولية،وتـوصلت الباحثة إىل أن القوة العسكـرية مل تعد مفهوماً سائداً يف

العالقات الدولية بل ظهرت قوى أخرى كالقوى الناعمة والقوى االلكرتونية.
القسم الثاين:

الدراسات املتعلقة بالسياسة الروسية
5- دراسة: د.رضـا حممد هالل،السيـاسة الروسيـة اجلديدة يف املنطقـة العربية :
دراسة يف أدوات القوة الناعمة وفعاليتها)10(،وتناول الباحث يف دراسته مكانة وآليات
وأدوات القوة الناعمـة يف السياسة الروسية اجلديـدة بمنطقة الرشق األوسط عموما
واملنطقة العربية عىل وجه اخلصوص؛ واضعاً لدراسته فرضية رئيسة هلا وهي: غلبة
الرتكيـز عىل إبعاد القوة الـصلبة العسكـرية حتديدا يف تـدخالت روسيا وأدوارها يف
منـطقة الرشق األوسط واملنـطقة العربيـة؛ وتوظيف السيـاسة الروسيـة بالتوازي
ألدوات القوة الـناعمة يف سعـيها لتحقيق أهـدافها،وعرضت الـدراسة مالمح تغيري
السيـاسة الروسية جتاه قـضايا ومشكالت املنطقـة العربية،وذلك من خالل حتليل
أهداف الـسياسة الروسية اجلـديدة يف املنطقة؛وأدوات القوة النـاعمة التي اعتمدهتا
روسيا للـوصول إىل أهدافها؛ وكـذلك تقييم فاعليـة كل أداة من هذه األدوات وبيان

أوجه القصور واخللل فيها .
وكشفـت اخلامتة عن وجـود عدة معوقـات وقيود عىل فعـالية أدوات القوة الـناعمة
للسياسة الروسية اجلـديدة يف منطقة الرشق األوسط عموما ومع الدول العربية عىل
وجه اخلصـوص،غري أن السيـاسة الـروسية اجلـديدة اسـتطاعـت حتقيق بعض
املنجـزات كجـذب االستـثامرات املـشرتكــة يف قطـاعـي الطـاقـة وصنـاعـة

األسلحة،واستعادة الصورة اإلجيابية لروسيا لدى الشباب العريب.
6-دراسة: أسامء حـداد،اإلسرتاتيجية الروسيـة يف إدارة األزمة األوكرانية:"حتليل
نموذج احلرب اهلجينة")11(،وقامت الدراسة عىل أساس عدد من الفرضيات منها أن
احلرب اهلجـينة،من بني أهم الـوسائل لتحقيق املـصالح اإلسرتاتيجيـة الروسية يف
أوكرانـيا،وان مؤرشات الدور الـرويس جتاه جوارها الـقريب،توحي بمحـاولة روسيا
محاية فضائها اجليوسرتاتيجي من التوسع الغريب نحوها،واستخدمت الدراسة عدد
من املنـاهج البـحثيـة وهـي:املنهج الـوصفـي،واملنهج املقـارن،ومنهج دراسـة

احلالة،واملنهج الكمي اإلحصائي،وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج منها:
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 •ترى روسيا أن أوكرانيـاً متثل جماالً حيوياً طبيعيـاً هلا وال يمكن أن تتنازل عنها

للمنظومة الغربية.
 •استخـدمت روسيا أسلوب احلـرب اهلجينة يف أوكرانيـا وذلك بتوظيف مزيج من

األساليب العسكرية واالقتصادية والنفسية واإلعالمية والتكنولوجية.
7-دراسة: أمحد عواد الشيحان،الدور الرويس يف أالزمه األوكرانية وأثرها عىل مكانة
روسيا االحتادية يف النظام الدويل2014-2017،)12(وسعت الدراسة إىل بيان الدور
الرويس يف األزمة األوكرانيـة وتأثري ذلك عىل املكانـة الدولية لروسـيا،ومدى األمهية
اجليـوسيـاسيـة التي متـثلها أوكـرانيـا لروسـيا،واسـتخدمـت الدراسـة"منهج
الدور"و"مـنهج صنع القرار اخلـارجي"و"منهج املصلحـة الوطنيـة"،وتوصلت

الدراسة إىل عدد من النتائج منها :
 •أدت األزمة الروسية -األوكرانية إىل إعادة الدور الرويس إىل فلك النظام الدويل.

 •أن القوة هي األساس يف العالقات الدولية.
8-دراسة: نردين حسن امليمـي،اإلسرتاتيجية الروسية يف ظل نظام أحادي القطبية
)الثوابت واملتغريات()13(وهدفت الدراسة إىل تسليط الضوء عىل سامت اإلسرتاتيجية
التي اتبعتهـا روسيا يف ظل نظام أحادي القطبية  وحاولت اإلجابة عىل السؤال:إىل أي
مـدى يمكن لروسيا أن تلعب دوراً مستقبليـاً يف النظام الدويل» وتوصلت الدراسة إىل

عدد من االستنتاجات منها:
 •حتلم روسيا ببناء دولة عظمى هلا مكانتها يف العامل وتريد عاملا متعدد األقطاب.

 •وازنت روسيا بني العمل الدبلومايس والعمل العسكري يف سياستها اخلارجية.

 •رغم أن  عملية صنع الـسياسة الـروسية تبدو مجـاعية إال أن سلطـات الرئيس

متعددة ويتخذ مجيع القرارات السياسية.
9-دراسة: فريونيكـا حليم فرانسيس،"جيوبوليتك الـسياسة اخلارجية الروسية:
دراسة يف اثر اجلـيوبوليتك يف عالقة روسيـا بدول اجلوار")14( وسعت  الدراسة إىل
الكـشف عن االعتبـارات احلاكـمة للـسياسـة اخلارجيـة الروسيـة من املنـظور
اجليوبوليتيكي،واستندت الدراسة إىل املنهج االستقرائي املدخل اجليوبوليتيكي،وقد
أظـهرت الدراسـة مدى األمهيـة الكربى التي حتتلهـا أوكرانيـا من بني دول اجلوار
الرويس،ممـا يفرس التحرك الـرويس لضم "جزيرة القـرم" يف العام 2014،واظهرت
الدراسة أن السياسة اخلارجية لروسيا سياسة نفعية تنطلق من إدراك روسيا حلجم
مقدراهتا العـسكرية،واالقـتصادية، وتـوصلت الدراسة إىل أن الـتعامل الرويس مع
الدول املحاددة هلـا جغرافيا،تنـطلق من رضورة فرض نوع من اهليـمنة عىل املنطقة
ملنع التواجـد األمريكي فيها،وتعد أوكرانيا وبيالروسـيا مها الدولتان الوحيدتان عىل
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احلدود الغـربية الشـاملية لروسيـا اللتان ليسـتا عضوان يف "النـاتو"،وإذا كانت
"بيالروسيا" حليفاً لروسيا فان أوكرانـيا ليست كذلك وهي ذات أمهية إسرتاتيجية

لروسيا إذا ظلت بعيدة عن االنضامم حللف "الناتو". 
	2-مشكلة	الدراسة:

استخـدمت روسيا االحتاديـة القوة املسلحـة يف عالقاهتا الـدولية فاسـتخدمتها يف
الشيشان واسـتخدمتها يف جورجيا يف العام 2008،ويف ضم شبه جزيرة "القرم"يف
العـام 2014 وتـوجـت استخـدام تلك القـوة يف غـزوهـا ألوكـرانيـا يف العـام
2022،واملشكلة البحثية الـتي حتاول هذه الدراسة اإلجابـة عليها تتمثل يف السؤال

)املركب( اآليت:
ما األسباب التي أدت إىل قيام روسـيا بغزو أوكرانيا واستخدام أعىل درجات القوة يف
سياستها اخلارجية وهي الغزو العسكري » وهل  كانت القوة العسكرية لروسيا هي
اخليار الذي ال بديل عنه» »وما هي التداعيات  التي ترتبت عىل استخدام روسيا للقوة

يف سياستها اخلارجية » وهل هناك نظام قطبي متعدد سيظهر نتيجة لذلك الغزو».
	3-فرضية	الدراسة:

يعد العامل" اجليوبوليتكي" هو الدافع األساس لقيام روسيا بغزو أوكرانيا.   
	4-أهمية	الدراسة

أ-األمهية النظرية:
إن مفهوم القوة يف العالقات الدولية من املفاهيم املهمة يف صنع السياسات اخلارجية
للدول،وهو مفهوم متعدد األبعاد،وهو من أهم ركائز ميثاق األمم املتحدة،وجاء الغزو
الرويس ألوكـرانيا ليكـون دليالً واضحاً عىل أمهيـة ذلك املفهوم،وتعد هـذه الدراسة
والتي تتصدى ألحداث ذلك الغزو واحدة من الـدراسات احلديثة التي تكتب يف أثناء
سري تداعيات ذلك احلدث،والتي يؤمل منها تسليط الضوء املعريف عىل نظرية القوة يف

السياسة اخلارجية للدول.
ب-األمهية العملية:

من املـؤمل أن يستفيد مـن هذه الدراسة صـناع القرار السـيايس اخلارجي،وذلك يف
معـرفة كيفيـة توظيف الـقوة يف السيـاسة اخلارجـية للدول،كـام سيستفيـد منها

الدارسون والباحثون يف جمايل الدبلوماسية والعالقات الدولية.
	5-منهجية	الدراسة:

اعتمدت الدراسـة عىل منهج القوة يف العالقات الدوليـة والذي جاء معرباً عن املدرسة
الواقعية يف العالقات الـدولية والتي مفادها أن األخالقيات واملبادئ والقوانني الدولية
ليس هلـا تأثري يف رسم العالقـات الدوليـة ولكن املؤثـر فيها هـي القوة بأشـكاهلا



34

املختلفة. كام استعانـت الدراسة بمنهج املصلحة الـوطنية  وخالصة هذا املنهج كام
جاء به "هانز مرجانثو" أن املصلحة الوطنية عبارة عن رصاع من اجل القوة والتأثري
وان اهلدف األساس للدول هو حتقـيق مصاحلها)15( كام استعان الباحث بمؤرشات

قياس قوة الدولة الذي قدمه "مجال زهران")16(.
	6-حدود	الدراسة:

أ-احلدود املوضوعية
حتددت بدراسة استخدام  روسيا للقوة يف سياستها اخلارجية مع أوكرانيا. 

ب-احلدود الزمانية
تم حتديد تاريخ 2022/2/24 كـبداية هلذه الدراسة كـونه اليوم الذي استخدمت
فيه روسيا القوة العسكرية لغزو أوكـرانيا،وال يعني هذا التاريخ إال عودة ملا قبله من
اجل استعـراض العديد من القـضايا املتعلقـة بالعالقات بـني البلدين،والتي أدت يف
إرهـاصاهتـا إىل ذلك الغزو،أمـا هنايـة الدراسـة فمن الـصعب حتديـد موعـد هلا

فالتطورات املصاحبة هلا تستدعي دراسات أخرى تواكب فرتات زمنية أخرى.
ولعل الصعوبـة الكبرية التي واجهـت الباحث هي يف التـطورات املستمـرة يف مسار
احلرب التي تشـنها روسيا ضد أوكرانيـا،فكان عليه املتابعة الـدائمة لتلك التطورات
رغم تشعبـاهتا السياسيـة،والعسكرية،واالقتـصادية،واألمنية،بـاإلضافة إىل تعدد

مصادر األخبار وعدم وجود مصادر حمايدة وشفافة لنقل املعلومات.
	7-	تقسيمات	الدراسة

أوالً:- مفهوم القوة ومصادرها 
1- مفهوم القوة:

حظى مفهوم القوة بأمهـية خاصة يف العالقات الدولـية ملا حيوزه من قدرة عىل فهم
موازين القوى الـدولية وتفسري تفـاعالت النظام الدويل والـرصاعات الدولية)17( وال
يزال مفهوم القوة من املفاهيم املحوريـة يف العالقات الدوليةـ،دارت حوله العديد من
منظورات ونظريـات العالقات الدولية التي عكست واقعا دوليا قائام عىل القوة بتعدد
أنواعها)18( وهو من أكثر مفاهيم العالقات الدولية استخداما،ويأيت ذلك االستخدام

يف ظل ظروف دولية تتسم بالرصاع واحلروب واألزمات يف كثري من مناطق العامل.   
و"القـوة مفهوم حركي ديناميكي غري ثابت يـدخل يف تكوينها عدد كبري من العنارص
املتغرية،املادية وغري املادية،التي ترتـبط مع بعضها،والقوة بطبيعتها يشء نسبي،ألن
قوة الدولة تقاس بمقارنتها بقوة الدول األخرى")19( وبالرغم من التطور الذي حدث
عىل مفهوم القوة والـعنارص املكونـة له والتي أدت إىل تعدد مصـادر القوة من قوى
صلبة وقـوى ناعمـة وقوى تكنـولوجيـة وقوى ذكـية ...الخ إال أن مفهـوم القوة
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العسكرية ال يزال هو املـفهوم السائد يف وصف القوة. ومن املعروف أن عنارص القوة
موزعة بني وحدات النظام الدويل يف ظاهرة تعرف بترشذم القوة.)20(

وشهـدت العالقات الـدولية العـديد من حـاالت استخدام الـقوة املسلحـة فيام بني
الدول،من اجل املحـافظة عـىل مصاحلهـا املختلفـة،وكان الستخـدام القوة يف حل
النزاعات الدولية العديـد من اآلثار والتداعيات يف كافة املجاالت،كام أدى استخدامها
إىل سقوط املاليـني من البرش ضحية لتلك القوة،وتعد القـوة بمثابة خط الدفاع األول
الذي تستخدمه الدول للدفاع عن مصاحلها املختلفة،كام تعد رادعاً ألي قوة منافسة
هلا. وكان استخدام القوة أمراً شائعاً بني الدول،ولكن نتيجة لتداعيات استخدام القوة
بدأ املجتمع الدويل يف تقييد استخدام القوة وصوالً إىل تقرير حظر استخدامها كأصل
عـام)21( وكانت الـقوة واستخـدامها حق لـلدول مجيعـاً قبل قيـام  منظـمة األمم
املتحـدة،و فكان ميثاق عصبـة األمم قد سمح للدول باستخـدام القوة،وكان التقييد
الوحيد هلا هو أن تقـوم الدول بمحاولة استخدام احللـول السلمية ومن ثم تلجأ إىل
التحكيم الـدويل وتنتظر مرور ثالثـة أشهر بعد صدور قـرار التحكيم لتعلن احلرب
بعدها)22( واستخدام القوة كان حقا مرشوعا للدول عندما تقتيض مصاحلها ذلك)23(.
ً وقـد كان اللجوء إىل احلـرب واستخدام الـقوة يف ظل القانـون الدويل التقلـيدي أمرا
طبيعياً وحقاً مرشوعاً للدول والشعـوب كلام اقتضت مصلحتها ذلك،تلجأ إليها متى
شاءت وبالطـريقة التي تـريد باعتبـارها من مستلـزمات بقائهـا كحق من حقوق
السيـادة الثابتة للدولة. وقد أكد منظروا املدرسة الواقعية التقليدية والواقعية احلديثة
أن مفهوم القوة مفهوم مركب جيمع مـابني اهلدف والوسيلة،فهي هدف عندما يكون
غرضهـا بنـاء املقومـات التـي تؤثـر عىل سلوك اآلخـرين لتحـسني مصـاحلها

وأهدافها،وهي وسيلة تعني الدولة عىل بلوغ القدرة عىل التأثري)24(.
أما  ميثاق األمم املتحـدة فقد أكد عىل خطر وويالت احلروب،وتداعياهتا الكارثية عىل
اإلنسـانية،فاألمـم املتحدة ذاهتا كـانت نتيجة لتـداعيات احلرب واقـتناع األطراف
املتحاربة بعدم جـدوى استخدام القوة املسلحة يف العالقات بني الدول،وتأكد ذلك يف
ديباجة املـيثاق والذي نص عىل"نحن شعوب األمم املتحـدة وقد آلينا عىل أنفسنا أن
ننقذ األجيال املقـبلة من ويالت احلرب التي يف خالل جيل واحد جلبت عىل اإلنسانية

مرتني أحزانًا يعجز عنها الوصف" .)25(
وقد نص امليثـاق رصاحة عىل حق استخدام الدول للقـوة املسلحة  حيث جاء يف نص
املادة 51: " ليس يف هذا امليثاق ما يُضعف أو يُنقص احلق الطبيعي للدول،فرادى أو
مجاعـات،يف الدفـاع عن أنفسهـم إذا اعتدت قـوة مسلحـة عىل أحد أعـضاء األمم
املتحـدة")26( وكان امليثاق نفسه قد اقر يف املـادة 42 بجواز استخدام القوة املسلحة
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من قبل جملس األمن وعن طريق استخدام القوات اجلوية والبحرية والربية  والقيام
من األعامل ما يلزم حلفظ السلم واألمن الـدويل أو إلعادته إىل نصابه".)27( اجلدير
بالذكر أن اجلمعية العامة لألمم املتحدة كانت أكثر تقييداً الستخدام القوة،فأصدرت
اجلمعية القـرار رقم 2744 الصادر يف العام1970 الذي  ألـزم الدول بموجب املادة
الرابعة بواجب احرتام سيادة الدول األخـرى،وحق الشعوب يف تقرير مصريها،دون
أي تـدخل خارجي،أو إكـراه،أو ضغط،السيام إذا »انطـوى عىل التهديـد باستعامل
القـوة،أو استعـامهلا،بـطريقـة ظاهـرة،أو مستـرتة،وأن متتنع عـن أية حمـاولة
للنيل،كليًّا،أو جزئيًّا")28( واملالحظ عىل ذلك لقرار انه وسع من مفهوم التهديد بالقوة
ليشمل نـواحِ متعددة وليس فقط اسـتخدامها،واملثري لالستغـراب أن هذا التشدد يف
تقييد استخدام القوة كان من قرارات اجلمعية العامة)الغري ملزمة( وليس من جملس

األمن الذي تعد قراراته إلزامية وواجبة التنفيذ.
وكـانت اجلمعية العـامة قد نـصت يف ذلك القرار عىل :"وتطلـب إىل الدول مجيعاً أن
تلتزم بدقة يف عالقاهتا الدولية مقاصد امليثاق وأهدافه،بام فيها مبدأ امتناع الدول يف
عالقاهتا الدولية عن التهديد باستعامل القوة أو استعامهلا ضد السالمة اإلقليمية أو
االستقالل الـسيايس ألية دولـة أو عىل أي نحو آخر يـتناىف ومقاصـد األمم املتحدة؛
ومبدأ فض الدول ملنازعاهتا الدولية بالوسائل السلمية عىل وجه آخر ال يعرض السلم
واألمن الـدوليني وال العدل للخطر")29( واجلـدير بالذكر أن مـيثاق األمم املتحدة قد
استثنى أربع حاالت عىل مبـدأ حظر استخدام القوة :الـدفاع الرشعي،وتدابري األمن
اجلامعي،واألعامل املـشرتكة التي يقـررها جملس األمـن،والتدابري التـي تتخذ ضد

الدول العدائية .)30(
2: مصادر قوة الدول

مل يعد مفهوم القـوة معتمداً عىل املفاهيم التـقليدية للقوة واملعتـمد أساساً عىل القوة
ً متعـددة ومتنوعـة،بام فيهـا الضغوط املسـلحة،ولكن أصـبح ملفهوم القـوة أبعادا
السياسية واالقتصادية،والتهديد باستخدام القوة املسلحة،وباإلمكان إيراد املصادر

اآلتية كمصادر لقوة الدول:
أوالً:املصادر الطبيعية

وتتـمثل يف السكان وخصـائصهم،واإلقليم واملسـاحة،فكلام كانـت الدولة ذات عدد
سكاين كبـري كلام استطاعت أن تستفيد من مواردهـا الطبيعية واستغالهلا لثرواهتا
املختلفـة،وكلام استطاعت كـذلك من بناء جيش قـوي،وكثرة السكـان ليست عامال
حاسام يف قوة الـدولة،فيجب أن يكـون السكان عىل مـستويات مـرتفعة من القدرة

والكفاءة التعليمية التي متكنهن من بناء قوة بلداهنم. 
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ويـعد املوقع اجلغرايف وأمهيته بمثابة قـوة من قوى الدول،فكلام كان املوقع اجلغرايف
اسرتاتيجيا كلام زادت أمهية الدولة التي يقع فيها ذلك املوقع اجلغرايف.

ثانياً:القوة االقتصادية
وتتحدد القوة االقتصادية لبلد ما بعدد من العنارص منها )31(:

 •حجم الناتج املحيل اإلمجايل.

 •متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي اإلمجايل.

 •القاعدة الصناعية.
 •معدل النمو السنوي لإلنتاج.

 •حجم إنتاج مصادر الطاقة وحجم االحتياطي منها.

 •حجم األرايض املزروعة والصاحلة للزراعة.

 •حجم إنتاج املعادن اإلسرتاتيجية.

 •التكنولوجيا.
ثالثاً:القوة العسكرية

تعد القوة العسكريـة وحجمها ونوعيتها من املصادر اإلسرتاتيجية املهمة التي تقاس
هيا قوة الدول بل وتعد العامل احلاسم يف ذلك التحديد،وكلام تعددت نوعية تلك القوة
كلام زادت فعاليتها.وتعد القوة العسكرية األكثر أمهية وخطورة بني بقية القوى نظرا

خلطورة الدور الذي تقوم به وطبيعية املهام املوكلة إليها .)32(
3- مصادر قوة روسيا:

لروسيا العديد من مصادر القوة من أمهها  ييل:
 1-املساحة اجلغرافية والسكان:

حتتل روسيا املرتـبة األوىل يف العامل من حيث املـساحة،إذ تبلغ مسـاحتها أكثر من
سبعـة عرش مليون كيلـومرتٍ مربعٍ،ومتتلك روسيـا أطول امتداٍد للحـدود الدولية يف
العامل،حيث تتجـاور بحدودها مع عرشيـن  دولة،ويبلغ عدد سكـاهنا 147 مليون
شخٍص،ويعيش فيها أكـثر من مائٍة وتـسعني من شعوب العامل املخـتلفة،يتكلمون

بأكثر من مائة لغة وهلجة.")33(
 2-العضوية  الدائمة يف جملس األمن:

ورثت روسـيا املقعد الدائم يف جملس األمن من االحتاد الـسوفيايت الذي كان عضوا
مـؤسسا لألمم املتحدة،وبـالرغم من أن ملجلس األمن وظيفـة حمددة وهي املحافظة
عىل السلم واألمن الـدوليني إال أن أعضـاء ذلك املجلس-ومـن ضمنها روسـيا-قد
مارسوا أدوارا سياسـية خمتلفة ليس هلا عالقة بـذلك الدور،وكان حق "الفيتو" قد
استخـدم يف العـديـد من القـرارات الصـادرة عن املـجلس ألغـراض سيـاسيـة
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بحتة،ولروسيا العديد من االعرتاضات عىل قرارات جملس األمن،مما جعل منها حجر
عثرة يف اختاذ جملس األمن لقـراراته. جتدر اإلشارة  إىل انه ومنذ عام 1946،مارس
مجيع األعضاء الدائمني اخلمسة حق النقض عىل قضايا متنوعة،وما يقرب من %49
من املـرات التي استخـدمت فيه الدول دائـمة العضـوية حق النقـض كان من قبل

االحتاد السوفيايت ومن ثم االحتاد الرويس بعد ذلك.)34(
 3-املوارد الطبيعية:

تعد روسيـا من أكرب الدول الغنية بالثروات الطبيعـية،- فسيبرييا وحدها تضم أكثر
من سدس الذهب يف العامل- ومخس" الـبالتينيوم"وثلث احلديد وحوايل ربع ما هو
موجـود يف العامل من اخلشـب)35(،وتبلغ حصة روسـيا ما يقـرب من نصف موارد
الفحـم يف العامل،ومخس احتياطيات التشجري واألخشاب يف العامل،وسبع احتياطيات
النفـط العاملية)36(،كام حتتل روسيا املركز الثـالث يف احتياطيات الذهب عىل مستوى
العـامل واملركز األول يف احـتياطيـات النيكل،ولـدهيا اكرب احـتياطي يف الـعامل ملادة
)البوكسيت( كام أن لدهيا ثاين اكرب احتياطي من اليوارنيوم عىل مستوى العامل)37(. 

 4-الطاقة)النووية والغاز والنفط(:
يشكل النفط مـا نسبته 6.1 من إمجايل الناتج املحيل لروسيا يف العام 2020 بحسب
تقرير لـلبنك الدويل)38( و"تعد روسيـا أغنى دول العامل من حـيث احتياطي املوارد
املعـدنيـة العاملـي،فلدهيـا 10 % من االحتيـاطي العـاملي من الـنفط،و 25 % من
االحتياطـي العاملي للغـاز الطبيعـي")39( وحتتل مكانـة كربى فيام يتعلق بـالغاز
الـطبيـعي فهي مـن اكرب املنـتجني له يف العـامل،وأصبح للغـاز مكـانـة كبرية يف
اإلسرتاتيجية الروسية مع غريها مـن الدول،ومل يعد الغاز الرويس جمرد بضاعة يتم
توزيعها عىل الغري بل أصبح أداة من أدوات تنفيـذ السياسة اخلارجية لروسيا،وجاء

ذلك واضحا وجليا بعد الغزو الرويس ألوكرانيا.
ومل يكن للغاز الرويس أن يصل إىل أوروبا  إال عن طريق أوكرانيا التي يوجد فيها أهم
رشايني نقل الغاز الرويس إىل أملانيا وايطاليا وفرنسا)40( ويعد استخدام سالح الطاقة
مـوازيا السـتخدام الـسالح العسكـري فلكليهـام آثارا كبـرية عىل االقتصـاديات
واألوضاع االجـتامعية،وكان الـكثري من املفكريـن األوروبيني عىل ثقة من أن سالح
الطاقة سيكون سالحا بيد  روسيا يف أي حرب قادمة معها. وكان الرئيس"بوتني"قد
قام  بمحاولـة اخرتاق ألوروبا عن طريق ما يـعرف باإلسرتاتيجية الـروسية للطاقة
للفـرتة2001-2020 إيامنا منه بأمهية استخدام سالح الطاقة يف رفع مكانة روسيا

العاملية)41(.
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 6- القوة العسكرية:
ورثت روسيا الرتسانة العسكرية السـوفياتية كالقوات اإلسرتاتيجية النووية وقوات
الدفـاع اجلوي االسرتاتـيجي وقوات األسلحـة النوويـة التكتيكـية،وتسـيطر عىل
79%من الصواريخ العـابرة للقارات وحـوايل 12200  رأس نووي اسرتاتيجي)42(
ويعد اجليش الرويس ثاين أقـوى جيش يف العامل بعد اجلـيش األمريكي،ويبلغ عدد
قـوات اجليش الرويس  1.450000 جـندي ويملك يف سالحه اجلـوي4174طائرة

و12420 دبابة و650 قطعة بحرية متنوعة)43( .
ثانياً :  السياسة اخلارجية لروسيا

شهدت روسيا حالة من الضبابية وغياب للرؤية اإلسرتاتيجية يف سياستها اخلارجية
نتيجة لتلك احلـالة من الفوضـى واالهنيار التي تلت تفكك االحتـاد السوفيايت)44(
وبالـرغم من أن روسيا قـد ورثت عن االحتاد السـوفيايت مقعـده الدائم يف جملس
األمن وترسانته الضخمة من األسلحة النووية،إال أن الدولة الوليدة كانت يف حالة من
الضعـف االقتصادي والـسيايس مـا جيعلها غري قـادرة عىل املشاركـة السيـاسية
اخلارجية بشكل فعال،كوهنا تعاين من تداعيات تفكك االحتاد السوفيايت،إضافة إىل
وجود قوى سيـاسية واقتـصادية  ضخمـة،كاالحتاد األورويب،والـصني،والنمور
األسيوية،كام عانت الـدولة الوليدة من الكثري من املصاعب الداخلية وانتشار الفساد
والقمع السـيايس،أثنـاء حكم أول رئيـس لروسيـا االحتاديـة بعد تـفكك االحتاد
السوفيايت،وهـو الرئيس"بوريس يلتسن"،وبـالرغم من كل ذلك استطاعت روسيا
التغلـب عىل كل تلك الصعوبـات،وبمجيء الرئيـس "بوتني" استطـاعت روسيا أن
حتتل مكـانة مهمة يف املجتـمع الدويل،وبنت سياسـة خارجية جـديدة هلا،كام " إن
روسيا العائدة إىل املـرسح العاملي،وهي حتلم بدولـة "القيرص" مل تنس: إهنا حتمل
إرث االحتاد السوفيايت السابق،وتريد لنفسها أن تكون دولة عظمى،وهلا مكانتها يف
العامل")45(،وتعد السيـاسة اخلارجية اجلديدة لـروسيا االحتادية واحدة من أنشط
السياسـات يف العالقات الـدولية املعـارصة،وروسيا "متتلـك العديد مـن املقومات
واملحددات اجلغرافيـة والعسكرية بـاإلضافة إىل عنرص القـيادة السياسـية القوية
ً سـياسية وعـسكرية ودبلـوماسية قـوية وأحيانـا مؤثرة تـؤهلها لكي تلعب أدوارا

وحاسمة يف قضايا وملفات العالقات الدولية")46(.
أوالً:مصادر صنع القرار السيايس يف روسيا 

 1-رئيس اجلمهورية
ينتخب ملدة واليتني متتاليتني )كل والية مدهتا 6 سنوات(وله صالحيات كبرية منحها
له الدستور الرويس)47(،ويعد الرئيـس احلايل"فالديمري بوتني" األكثر تولياً للسلطة
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يف روسيـا سواء كرئيس  للـوزراء)1999( أو رئيسا منتخبـا ًللجمهورية )2000-
2008 ( ومن ثم رئيسـاً للوزراء)2008-2012( ثم رئيسـاً للجمهورية)2012-
2024(وبـإجراء التعديل الدستوري يف العـام 2020 فان بإمكان" بوتني "الرتشح
ملنصب الرئيـس حتى العام 2046)48(. وبالرغم ممـا يقال أن صنع القرار السيايس
الرويس مناط بالعديد من اجلهات إال أن الواقع يؤكد أن القرار األخري هو بيد الرئيس.

وقد عمل "بوتني" عىل رسم سـياسة خارجيـة لروسيا تؤكـد عىل استقاللية القرار
الرويس وتفعيل الدور املهم لروسيـا يف السياسة الدوليـة)49( كام أن سياسة روسيا
اخلارجيـة يف عهد "بـوتن" قد تغـريت عن نظريهتـا التي كـانت يف عهد الـرئيس
السابق"يلتسـن" حيث أن السياسة الروسية اجلـديدة بقيادة "بوتن"   تسعى إىل

كرس االحتكار األمريكي ملا يعرف بسياسة القطب الواحد)50( .
 2-اجلمعية االحتادية:

"اجلمعية االحتاديـة  –أي برملان االحتاد الرويس  –هي اهليئـة التمثيلية والترشيعية
لالحتاد الرويس")51( وتتكون من جمليس االحتاد وجملس "الدوما" )52( ويبلغ عدد
أعـضاء املجلس الفيـدرايل 175 عضوا أما جمـلس "الدوما" فـانه يتألف من 450

نائبا. 
 3-السلطة التنفيذية )احلكومة(:

عبارة عن جهـاز معاون للرئيس تتمثل أهم اختصاصاته يف تقديم امليزانية الفيدرالية
والعمل عىل تنـفيذ السياسة الداخلـية،هذا إىل جانب السياسـة اخلارجية للدولة،وقد

يأخذ الرئيس بآراء ومقرتحات احلكومة  أو ال يأخذ هبا.)53(
 4- املؤسسة العسكرية)اجليش(:

يعد اجلـيش الروسـية ثاين أعـظم جيوش العـامل.... وكثري من اجلـنراالت الروس
حيلمـون بإعادة روسيا ملجدها السـابق،وهم ال يامنعون يف استخدام القوة يف القيام
بإعادة تلك األجماد،وقد وقفـوا مع بوتني واقتحموا جورجيا يف العام 2008 وتدخلوا

يف سوريا واآلن يغزون أوكرانيا.
 5-وزارة اخلارجية:

"وزارة اخلـارجية ) (MIDهي هيئة تـنفيذية احتاديـة مسؤولة عن صيـاغة وتنفيذ
سياسة احلكـومة واللوائح القانونية يف جمـال العالقات اخلارجية لالحتاد الرويس"
)54(ويتمثل عـمل الوزارة عىل تطوير اإلسرتاتيـجية العامة للبالد بمـساعدة التنظيم

الوزاري من وزراء وبقية األجهزة التنفيذية للقيام بواجباهتا بشكل أفضل،من خالل
تقديم املـقرتحات إىل رئيس االحتـاد الرويس واملشـاركة يف مناقـشات جملس األمن

القومي)55(.
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 6-االستخبارات الروسية:
االستخبـار عمل رسي هيدف إىل فهم ما يدور يف اخلـارج،وبدون جهاز استخبارات
قوي يـصبح الرؤسـاء واجلنراالت عـميا ومقعـدين)56( وتعد املـخابرات الـروسية
املـعروفة بـ  K.G.B من أقوى وأشهـر أجهزة االستخبارات يف الـعامل واحتفظت هبذا

االسم منذ العهد السوفيايت وكان هلا العديد من املهام منها )57(:
 •احلفاظ عىل امن الدولة الداخيل.
 •التجسس واعتقال اجلواسيس.

 •مكافحة التجسس الغريب.

 •جلب املعلومات عن الدول املعادية.

 •التجسس العلمي واالقتصادي.
وقد تغري مسمى املخابرات الروسية إىل F.B.S ( The Federal Security Service) يف العام
1995،وجهـاز األمن الفيدرايل  (FSB( هو هـيئة تنفيذيـة احتادية هلا سلـطة تنفيذ

سياسة احلكومة يف جمال: )58( 
 •األمن القومي لالحتاد الرويس.

 •مكافحة اإلرهاب.

 •محاية حدود دولة االحتاد الرويس والدفاع عنها.

 •ضامن أمن املعلومات لروسيا .

كام يقـوم اجلهـاز ببـعض املهـام كـانـتشـار الـسالح النـووي،ومكـافحـة
التجـسس،وحماربـة اجلريمـة،وقمع املحاوالت االنـفصاليـة بالتعـاون مع جهاز

املخابرات اخلارجية)59(
ثانياً: أهداف السياسة اخلارجية الروسية

انحرصت أهـداف السياسة  اخلارجية الروسيـة يف حماولة استعادة املكانة التي كان
يتـبوؤها االحتاد الـسوفيايت السـابق يف مرحلة احلـرب الباردة،وباإلمـكان حتديد

هدفني رئيسني للسياسة اخلارجية الروسية مها:
 1-تعزيز مصادر القوة الروسية املختلفة:

بـمجيء "بوتني" إىل سدة احلكم يف روسيا حدث حتـول مهم يف السياسة اخلارجية
لـروسيا،خـاصة بعـد ذلك الضعف الـذي شهدته تلك الـسياسـة يف عهد الـرئيس
السـابق"بوريس يلـتسن" الذي عـانى من املـرض،يف حني جاء "بـوتني")الرجل
القوي( الطموح ذو الـتجارب العملية الكثرية والذي تقلـد مناصب عدة يف الدولة،مما
انعكس باإلجياب عىل أدائه السيايس. وقد سعت روسيا منذ تويل الرئيس"بوتني" إىل
تـعزيز مكـانتها الـدولية سيـاسياً واقتـصاديا ً،وكـان من فوائـد ختيل روسيا عن
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األيـدلوجـية املـاركسيـة دورا مهام يف االنفتـاح عىل العالقـات الدولـية فلـم تعد
"االيدولـوجيا" هي املـسيطرة واملـوجهة للعالقـات الدوليـة لروسيـا بل املصالح
اإلسرتاتيجيـة املشرتكة هي من حيدد نوعيـة تلك العالقات،وسعت روسيا إىل احتواء
الدول التي تفككت عن االحتاد السوفيايت،فـأنشأت ما عرف برابطة الدول املستقلة
عن االحتاد السوفيايت،كام انخرطت روسيا يف كثري من التجمعات اإلقليمية والدولية
سياسيـا واقتصاديـا "كمنظـمة شنغهـاي"وجمموعـة الثامن G8" و"جممـوعة

العرشين G20 " و "الربيكس".
وبرزت رغبـة روسيا يف عهد "بوتني" يف العودة إىل الساحة السياسية الدولية كفاعل
رئـيس،حيث كان لروسيـا موقفا واضحا يف األزمـة السورية حني تـدخلت عسكريا
فـيها،كام تدخلت سياسيـا يف األزمة الليبية  ويف الكثري من مـناطق النزاع والتوتر يف
العـامل. وباإلمكان القول أن روسيـا وحتديدا خالل الفرتة 2008-2020 قد دخلت
وبقوة فيام يعرف بمرحلة االنغامس يف السياسة الدولية هادفة من ذلك حتقيق مكانة
دوليـة هلا ورافضة للهيمنة األمريكية عىل الـسياسة الدولية)60(. كام ترفض  روسيا
استمرار الواليات املتحـدة األمريكية منفردة يف موقع القيـادة العاملية،وجاءت العديد
من املـناسبات لـتثبت روسيا رفـضها للهيمـنة األمريكـية،وكانت أحـداث ما عرف
بالربيع العريب يف العام 2011 مناسبة لـروسيا لرتفض فيها املواقف األمريكية من

تلك الثورات .)61(
أما من الناحية االقتصادية فان روسيا لدهيا العديد من النجاحات االقتصادية،فبعد
أن كـان االقتصاد الرويس يف حـال يرثى له بعـد تفكك االحتاد السـوفيايت،وبعد أن
كانت السياسـة االقتصادية الروسية قد فشلت  يف عهد الرئيس" يلتسني"بسبب ما
كان يعـرف بسياسـية االنفتاح عىل الغـرب،إال أن االقتصاد الرويس شهـد نجاحات
واضحة بعـد ذلك،وبدا االقتصاد الـرويس بالتحسن،عـن طريق جذب االستثامرات
ورؤوس األمـوال،وتنشيط جتـارة السالح،وزيادة الـصادرات الروسـية،واندجمت
روسيا يف العديد من نـشاطات السياسـة اخلارجية مثل جمموعـة الدول الصناعية
الثامين الكربى،ومنتدى آسيا-باسـيفيك للتعاون االقتصادي،ورابطة األمم جلنوب

رشق آسيا،ومؤمترات القمة الروسية مع االحتاد األورويب)62(.
 2-تامني األرايض الروسية واملحافظة عىل أي توسع للناتو:

بالـرغم من أن روسيا انتهجـت يف سياستها اخلـارجية ويف عهد الـرئيس"يلتسن"
هنجا جـديدا يف سياستها اخلـارجية،والذي كان مـن أهم صوره االنفتاح عىل الدول
الغربيـة،إال أن ذلك النهج رسعـان ما ثـبت فشله،فـلم تتقبل الـدول الغربـية ذلك
النهج،وسـارعت إىل ضم بعض الـدول التي كـانت يف االحتاد الـسوفـيايت وحلف
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"وارسو" إىل حلف "الناتـو"،مرسلني بذلك رسـالة سياسيـة واضحة  إىل روسيا
مفادها عدم تقبل أوروبا هلا،إال كمنافس أو عدو حمتمل ألوروبا.

ومن ثم أصبحت السياسة اخلارجية الروسية منذ أن جاء "بوتني" تسعى إىل تدعيم
العالقـات الروسيـة مع دول االحتاد الـسوفيـايت  السـابق،والدخـول يف عالقات
إسرتاتيجية مـع الدول الكربى يف آسيا،كاهلند والصـني،والتوقف عن اهلرولة باجتاه

الغرب،والذي اثبت عدم جدواه وعدم تقبل الغرب أصالً لذلك التوجه.
ويعـد البعد اجليـوبوليتكـي بعدا حيويـا وحموريا يف الـسياسة اخلـارجية  للدول
الكربى،ويف احلالة الروسيـة نالحظ أن روسيا تعد الدول املستقلـة عنها بمثابة بعد
"جيوبوليتكي" مهامً هلـا،وال يمكن أن تفرط فيه وظهر هذا جليا يف النفوذ الرويس يف
مجهوريات آسيا الوسطـى،ومن الناحية األخرى،نجد أن دول الناتو بقيادة الواليات
املـتحدة تسعى إىل  حتجـيم جماالت النفوذ الـرويس يف آسيا الوسطـى والقوقاز عىل
سـبيل املثال،كـام يسعى "الـناتو" بـاجتهاد إىل التـوجه والزحف بـاجتاه  الرشق
الـرويس،ومن اجل مواجهة ذلـك التوغل الغريب جغـرافيا تسـعى روسيا إىل منع أي
تقدم للناتو يف اجلانب الرشقي حلدودها،متخذة يف سبيل ذلك كل الوسائل املمكنة بام

فيها القوة العسكرية وقد ظهر ذلك يف غزو روسيا ألوكرانيا .
وكان الـرئيس الرويس" بوتني" قـد وضع أهم مالمح السياسة اخلـارجية الروسية

واملتمثلة يف)63( :
1- الرتكيز عىل بـرامج اإلصالح الداخيل وإعادة  البناء الـداخيل والنهوض بالقدرات

الشاملة لروسيا .
2- استعادة مكانة روسيا دوليا وإقليميا.

4- تطـوير دور روسيـا يف عامل متعـدد األقطاب ال خيـضع هليمنـة قوة عـظمى
واحدة،وعدم السامح للغرب بتهميش الدور الرويس يف العالقات الدولية.
ثالثاً:استخدام القوة يف السياسة اخلارجية الروسية

بعـد سقوط االحتـاد السـوفيايت،وانـضامم الكثري مـن دول االحتاد إىل عضـوية
"الـناتو" ويف ظل الـظروف االقتصـادية الصعبـة التي واجهتهـا الدولة الـروسية
اجلـديدة كان عىل روسيا منع ذلـك التدفق إىل عضوية "النـاتو"،ولكنها عجزت عن
منع الكثري من الدول املستقلة إىل االنضامم إىل حلف"الناتو"،بسبب سوء األوضاع
السياسية واالقتصادية التي كانـت سائدة آنذاك،كام أن  الواليات املتحدة األمريكية
قد أخلت بـالتزاماهتـا التي تعهدت هبـا لالحتاد السـوفيايت بعدم الـسامح بتمدد

عضوية "الناتو".
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 1-البعد "اجليوبوليتكي" يف سياسة روسيا اخلارجية:
كان االحتاد السوفيايت يف العـام 1956 ممثال خلمس عرش دولة احتادية ذات حكم

مجهوري هي)64( :
)أرمينـيا- أذربيـجان - إستـونيا - أوزبـاكستـان - أوكرانـيا - بيـالروسيا -
تركامنستـان- جورجيا- روسـيا-طاجيكـستان- كازاخـستان - قرقـيزستان-

التفيا- ليتوانيا- مولدوفا(.
ويف العام 1991ويف اليوم الثامن من شهر ديسمرب تم اإلعالن يف مدينة "برست" يف
روسـيا البيضـاء عن االنتهاء اجلغـرايف لالحتاد السـوفيايت،ويعـد هذا احلدث من
األحداث اجلـسام التي شهدهتا العالقات الدولـية،والذي من خالله تم إعادة خارطة
التحـالفات الدولية وتوزيع القوى الدولية يف اجتـاه قطب واحد تسيطر عليه الواليات

املتحدة األمريكية.
وبدأت روسيا تفقد مساحتها اجلغرافية الضخمة بتفكك االحتاد السوفيايت وخروج
دول آسيا وأوروبا الرشقية من اهليمنة الـروسية،واحتواء تلك الدول يف حلف الناتو؛
ومن ثم أصبحت احلدود الروسية مع حلف الناتو قريبة للغاية وبعد أن كانت مدينة
"سانت بطـرس برج "عىل بعد 1000مـيل من قوات حلف النـاتو يف العام 1989
أصبحت 200 ميل فقط)65(،وقضت روسـيا عىل أية حماوالت تؤدي إىل تفكك الدولة
اجلديدة،فعندما سعت الـشيشان إىل إعالن دولة إسالمية واالستقالل عن روسيا -
التي يـرون فيها عـدوا لدودا-سحقـت روسيا تلك املحـاولة،وكان الـتدخل الرويس
عسكريا يف جورجيا هبدف منع حلف الناتو من ضم جورجيا إىل احللف ومنع وجود

أساطيله بالبحر األسود)66(.
ويـشكل البعـد"اجليوبـوليتكي"عـامال مهامً وحـاسامً يف السيـاسة اخلـارجية
لروسيـا،ويتضح ذلك من خالل وجود روسيا يف حدود جغرافية كبرية مع دول حلف
الناتو التي حتيـط هبا من كل اجتاه،ومن ثم فان هذا اهلـاجس )اجليوبوليتكي( ظل
مصاحبا للسياسة اخلارجية الروسية،وسعت روسيا  إىل عدم التفريط بأي جزء من
أراضيها  بل وسعت إىل االستيالء بالقوة عىل أماكن جغرافية وضمها إليها كام حدث
يف "القـرم" يف العام 2014 .كام  سعت روسـيا إىل منع أي اقرتاب للعـدو األكرب هلا
وهـو حلف "الناتو" من احلـدود الروسية ومنعـته من إقامة أي قواعـد عسكرية يف
الدول التي كانت تابعة لالحتاد السوفيايت واعتربت ذلك بمثابة هتديد رصيح ألمنها
القومـي)67(،ويتجىل ذلك التوجه الـرويس عندما نـتأمل يف سياسـة حلف" الناتو"
التوسعية بعـد انتهاء احلرب الباردة،حيث قـام "الناتو"بتطبيق مـا عرف بسياسة
"األبواب املفتـوحة" حيث ادمـج يف عضويته دوال كـانت مصنفـة من ضمن أعداء
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احللف،وكانت أعضاًء يف حلف وارسو)68(.
ومن املالحظ أن املفكر  الرويس الشهري "الكسندر دوغني"×× يرى انه حتى لو كان
هنـاك تفامها أيـدلوجيا بـني روسيا وبني الدول األطلـسية فالبد لـروسيا أن حتدد

الواليات املتحدة واملعسكر الغريب عىل أهنام العدو األول لروسيا )69(.
 2- الغزو الرويس ألوكرانيا

بعد تفكك االحتاد السوفيايت يف العام 1991 استقلت أوكرانيا ومل تنضم إىل االحتاد
الرويس.و تعد أوكرانيـا الدولة األكرب التي تفصل مـا بني روسيا وأعضاء دول حلف
"النـاتو" وهتدف تلك الدول من وجـود أوكرانيا يف فلك مصـاحلها اإلسرتاتيجية إىل
تقليص النفوذ الـرويس،أما روسيا فتـنظر إىل أوكرانيـا عىل أهنا منطقـة إسرتاتيجية
حصينة متنـع من وصول تأثري دول حلف الناتو إليها)70(" وتصنف أوكرانيا ضمن
الدول العازلة التـي تقع بني أوروبا وروسيا،وهي أكرب دولـة تقع بأكملها يف أوروبا
)خارج االحتـاد األورويب( وثاين أكـرب بلد يف أوروبـا وهي بلـد مهم مـن ناحـية
اجلغرافيا السيـاسية؛ لديه حدود طوهلا 4566 كيلومرتا،أكربها مع روسيا االحتادية

بواقع 1576 كيلومرتاً )71(.
ومل يكن الغزو الرويس ألوكـرانيا متوقـعاً عند الكثرييـن،ولكنه ليس كذلك بـالنسبة
للمتـخصصني يف الشـؤون الدوليـة،وللدول التي فـيها مراكـز بحثية مـتخصصة

رصينة)72( وهناك العديد من الدالئل عىل ذلك،من ضمن تلك الدالئل :
1-العـقيدة العسكرية الروسية،التي صدق الرئيس الرويس" بوتني"عليها يف  26
ديسمرب 2014  وهي عبارة عن الصيغـة اجلديدة للعقيدة العسكرية الروسية والتي
تعترب حشد القدرات العسكرية "للناتو" من أهم األخطار اخلارجية لروسيا،أضيف
أيضـاً إىل هذه األخطـار أخذ حلف شامل األطلـيس عىل عاتقه "وظـائف عىل نطاق
عاملي"،يتـم تنفيذها يف انتهاك للقانون الدويل،بـاإلضافة إىل اقرتاب البنى العسكرية
الـتحتية للـدول األعضاء يف "النـاتو" من احلـدود الروسيـة بام يف ذلك عن طريق
تـوسيع احللـف املسـتقبـيل ونرش وزيـادة القـوات األجـنبيـة يف الـدول وامليـاه

املجاورة،هبدف الضغط السيايس والعسكري عىل روسيا .
وحسب بنود العقيدة العسكريـة،فإن روسيا حتتفظ بحق استخدام السالح النووي
كرد عىل استخـدام هذا السالح أو أي نوع من أسلحة الدمـار الشامل ضدها أو ضد
حلفـائها. كام حيق لـروسيا استخـدام السالح النووي لـدى استهدافهـا بأسلحة
تقليدية يف حال هدد ذلك وجود الدولة،وقرار استخدام األسلحة النووية يعود للرئيس

الرويس)73( .
2- املناورة الكبى التي نفـذهتا روسيا يف العام 2014 وشـارك فيها أكثر من 75
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ألف جندي عىل احلدود مع أوكرانيا 
3- االستيالء عىل شبه جزيرة "القرم" يف العام 2014:

سـاءت العالقـات الـروسيـة األوكـرانيـة بعـد أن سحب الـرئـيس األوكـراين
السابق"فيكتور يانـكوفيتش" )املوايل لروسيـا( طلب انضامم أوكرانيا  إىل االحتاد
األورويب مما أدى إىل حدوث تظاهرات واشتباكات بني املتظاهرين وقوى األمن،ومن
ثم قام جملـس النواب األوكـراين بعزله)74(،وقـد عدت روسيـا ما حـدث من عزل
للرئيس املوايل هلـا بمثابة انقالب،وان الـقرارات التي اختذهتا أوكـرانيا بفرض اللغة
األوكرانيـة وإلغاء اللغة الـروسية هتديـد واضح للمواطنني األوكـرانيني من أصول

روسية.
وقد سـارعت روسيا باالسـتيالء عىل "جزيرة القـرم" مستفيدة مـن قرب اجلزيرة
اجلغرايف منها كام استفادت أيضاً من املرشوعية التارخيية للوجود العسكري الرويس
يف شبه اجلزيرة والقواسم املُشرتكة من حيث اللغة والثقافة)75(،كام استفادت روسيا
من قرار الربملـان األوكراين  RADA الذي ألغـى استخدام اللغـة الروسيـة،فأقنعت
الـسكان يف شبه جـزيرة "القرم" ورشق أوكـرانيا أهنـم معرضون خلـطر كبري من
أوكرانيا. ومن ضمن األمور التي ساعدت يف تقبل ضم جزيرة "القرم" أن االستيالء
عىل اجلـزيرة تم برسعة وكفاءة باإلضافـة إىل اعتبار كثري من سكان اجلزيرة أن ذلك
الضم ال يعـد عمال عدوانيـا بل جاء من دولـة صديقـة،كام استغلت روسيـا حالة
االرتباك التي كانت سائدة يف "كييف" نتيجة وجود حكومة مؤقتة منعتها من القيام

بالرد عىل ذلك الغزو )76(.
4-  الترصحيات الروسية بان روسيا ستضطر إىل التدخل يف أوكرانيا:

كـانت روسيا -وعرب مسؤوليها الكبار- ترصح بـأهنا سوف تتدخل عسكريا يف حال
ساءت حالة الروس يف أوكرانيا)77(.واجلدول اآليت يوضح أهم املحطات التي أدت إىل

التوترات بني روسيا و أوكرانيا)78( 
العام         احلدث

1922 أصبحت أوكرانيا مجهورية داخل االحتاد السوفيايت.
1991 إعالن أوكرانيا االستقالل مع اهنيار االحتاد السوفيايت.

2004 قيام الـثورة الربتقـالية وإلـغاء االنتخـابات الـتي فاز فـيها "فيـكتور
   يانوكوفيتش" املدعوم من روسيا

2008 أوكرانيا تتقدم لالنضامم إىل الناتو.
2010 انتخاب"فيكتور يانوكوفيتش" رئيسا ألوكرانيا .

2012 مرشوع اتفاقية لتعزيز توثيق العالقات  بني أوكرانيا واالحتاد األورويب.
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2014                فيكتور يانوكوفيتش يرفض اتفاق االحتاد األورويب مع 

                                 أوكرانيا  مما سبب احتجاجات حاشدة.
2014 )فرباير(  اإلطاحة ب"فيكتور يانوكوفيتش".

2014)مارس( روسيا تستويل عىل شبه جزيرة القرم.
2014)ابريل( االنفصاليون املوالون لروسيا يبدؤون عمليات استيالء عىل أراض

                                يف رشق أوكرانيا.
2022)24فرباير( روسيا  تشن حربًا واسعة النطاق عىل أوكرانيا.

ويف 2/24/ 2022 قامـت روسيا بغـزو أوكرانيـا،مسمـيًة ذلك الغـزو بالعـملية
العسكرية اخلاصة.وكان الـرئيس "بوتني" ويف خطاب) متلفز( ألقاه يف  يوم االثنني
2022/2/21  قد وصف قراره بالتـدخل يف أوكرانيا بأنه قرار قد تأخر كثريا،وأعلن
اعـرتافه الفوري بجمهـورية "الـدونتسـيك "الشعبيـة ومجهوريـة "لوهـانسك"

الشعبية.)79(.
رابعاً:املواقف الدولية من الغزو الرويس ألوكرانيا واآلثار الناجتة عنه

1-املواقف الدولية
 •األمم املتحدة:

بسبب عدم إمجاع جملس األمن عىل قرار بإدانة الغزو الرويس)اعرتاض روسيا ( فقد
قرر املجلـس يف  27 فرباير 2022،الدعوة لعقد جلسة طارئة للجمعية العامة يف قراره
2624 )2022(،آخذاً يف االعتبار أن عدم إمجاع أعضائه الدائمني منعه من ممارسة
مـسؤوليته األسـاسية يف احلفـاظ عىل السالم واألمن الـدوليني،ونتيـجة لذلك،يف 2
آذار/ مارس 2022،اختذت اجلمـعية العامـة قرارا يف جلستـها الطارئـة استنكرت
بـموجبه "عدوان االحتـاد الرويس عىل أوكرانيـا الذي ينتهـك املادة 2 )الفقرة4( من
املـيثاق ويطالب االحتاد الرويس بوقف فوري الستخدام القوة ضد أوكرانيا وبسحب
مجيع قواته العسكرية بـشكل كامل وغري مرشوط من أرايض أوكرانيا داخل حدودها
املعرتف هبـا دولياً")80(،وقـد أصدرت اجلمعـية العامـة القرار   A/ES-11/L4 والذي
بمـوجبه  تـم تعليق عـضويـة روسيـا يف جملس حـقوق اإلنـسان يف 7 أبـريل
2022،بموافقـة 94 دولة ومعـارضة 24 وامتنـاع 58 دولة عن التـصويت،خالل
الدورة الطارئة احلاديـة عرشة)81()وكانت األمم املتحدة وعن طـريق أمينها العام قد
اعتربت قيام روسيـا بعملية االسـتفتاء التي جـرت يف24-27سبتمرب2022 لضم
األرايض األوكرانـية)دونيتـسك ولوهـانسك وخريسـون وزابوروجيـا(  إىل االحتاد

الرويس  بأنه  قرار لن يكون له قيمة قانونية ويستحق اإلدانة)82(.
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 •املوقف األمريكي
كانت احلرب الـباردة مثار تـوتر دائم يف العالقـات األمريكية -الـروسية )االحتاد
السوفيايت(،وحتى بعد اهنيار االحتاد السوفيايت ظلت العالقات بني أمريكا وروسيا
االحتادية  يف توترات وتناقضات يف كثري من القضايا. وكانت اإلسرتاتيجية األمريكية
بعد  اهنيار االحتاد الـسوفيايت تقوم عىل منع أي منـافس للواليات املتحدة يف أرايض
االحتاد السوفيـايت باإلضافة إىل استهـداف األسلحة النووية األمـريكية اجلوانب
احليـوية  للمؤسسة العسكـرية السوفياتية الـسابقة)83(.ويمكن القول أن العالقات
الروسية األمريكيـة وخاصة يف فرتة الرئيس "بـوتن" يف توترات دائمة ويف كثري من
القضايا،وجاء الغزو الرويس ألوكـرانيا ليزيد ذلك التوتـر اشتعاال،فاختذت الواليات
املتحدة العديـد من اإلجراءات العقابية ضد روسـيا،ومنذ األيام األوىل للغزو،وامللفت
للنـظر أن الواليـات املتحدة سـاعدت عىل التصعـيد العسكـري،ومل تسع إىل تفعيل

احللول الدبلوماسية،وكأهنا بذلك تريد حرب روسيا عن طريق أوكرانيا.
و قدمت  الواليات املتحدة دعام مـاديا وماليا هائال ألوكرانيا،ويف بالغ صحفي لوزير
اخلارجيـة األمريكي)أنتوين ج. بلينكن ( بتـاريخ 2022/9/8 أفاد بان املساعدات
العسكرية األمريكية ألوكرانيا قد بلغت 15.2 مليار دوالر)84(واليشء امللفت للنظر أن
الـواليات املتحدة األمريكية تقدم دعام ماليا يفوق ما يقدمه االحتاد األورويب بأكمله
رغم أن احلرب تشتعل يف دولـة جماورة له)85( وتقدر روسيـا أن حجم اإلنفاق املايل

للواليات املتحدة واملقدم إىل أوكرانيا سيصل إىل 26مليار دوالر)86(.
 •االحتاد األوريب:

كان موقف االحتـاد األوريب رافضا للغزو الـرويس بشكل قاطع واختـذ العديد من
اإلجراءات والعقوبات ضد روسيا،ودعم أوكرانيا ماليا وعسكريا،وفتح بالده لالجئني
األوكرانيني،واختـذ تدابري عقابـية ضد روسيا وقـادهتا،كام وألول مرة زود االحتاد
األورويب أوكرانـيا باألسلحة الـفتاكة)87( وكان الـدعم العسكري الـغريب ألوكرانيا
بمثابـة صائد حط أمـام التوسع الرويس والـذي لواله لوصلت القـوات الروسية إىل
كيـيف حيث كانت املسـاعدات العسكريـة قد شملت باإلضـافة إىل األسلحة رواتب

العسكريني وإمداداهتم التموينية واملعلومات االستخباراتية)88(  .
 •املوقف الصيني:

ُعرفت السياسـة اخلارجية للصني بـاحلذر والتاين،وعدم الـدخول يف صدامات مع
الغرب وحتديدا الواليات املتحدة،وتسعى باألساس يف سياستها اخلارجية إىل حتقيق
الفوائد االقتصادية املمكنة وهـو هدف اسرتاتيجي بالنسبة هلا. وكان  الغزو الرويس
ألوكرانـيا قد جـاء بعد تـوقيع الصني وروسـيا إعالن مشـرتك للزعيمـني الصيني
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والرويس عن صداقة "بال حـدود" بني البلدين يف 2022/2/4  ويعد  ذلك اإلعالن
بمثـابة أول اختبار حلقـيقة "التحالف" الغـامض بني القوتني املنـافستني لالنفراد
األمريكـي بقيادة الـنظام الـدويل)89( واملالحظ أن الصني مل تـؤيد الغـزو الرويس

ألوكرانيا،لكنها مل تصوت يف األمم املتحدة ألي قرار يدين روسيا.
وتؤكـد الصني باستمـرار عىل أمهية حل اخلالفات بـالطرق السلميـة ومنع تصعيد
املوقف بني البلـدين)روسيا-أوكـرانيا ( ومل تقبل بـالعقوبات التـي تم فرضها عىل
روسيا من قبل الواليات املتحدة واالحتـاد األورويب)90( وقد حذرت الواليات املتحدة
الصني من تقديم أي دعم عسكري لروسيا ألهنـا  ستجد نتيجة لذلك عواقب وخيمة
من الدول الـغربية،ولـذلك التزمت الـصني ما يمكن أن نـسميه باحليـاد املحسوب
النتائج،والذي يضمن حتقيق مصاحلها االقتصادية،وبني عدم الدخول يف مواجهات
هي يف غنى عنها مع الغرب فيام لو قدمـت الدعم لروسيا . وبالرغم من أن الصني مل
تتخذ موقفا مؤيدا لروسيا يف غزوها ألوكرانيا،ولكنها  تصنف غربيا من أهنا تقف  إىل

جانب روسيا مع سوريا وكوريا الشاملية ونيكاراجوا وفنزويال وكوبا )91(.
املوقف العريب:

وقفت الدول العربيـة  موقفا حذرا من الغزو الرويس ألوكـرانيا نظر الرتباط معظمها
بعالقات قوية مع روسيا ومع الواليات املتحدة يف نفس الوقت،وكانت املواقف العربية
خمتلفـة حول ذك الغـزو. ففي اجللسـة التي عقدت يف2مـارس 2022 صدر قرار
اجلمعية العـامة لألمم املتحدة الذي "يطالب روسـيا بالتوقف الفوري عن استخدام
القوة ضد أوكـرانيا)92(وكانـت الدول املؤيدة للقـرار هي: "األردن والبحرين ومرص
واإلمارات وجيبويت وجزر القمر والكويت ولبنان وليبيا وتونس وموريتانيا وسلطنة
عامن وقـطر والسعوديـة والصومال واليمـن وصوت ضد القرار سـوريا،أما الدول
العربية التي امتنعت عن التصويت فهـي العراق،اجلزائر،السودان)93( وقد تعرضت
بعض الدول العـربية لضغوط سـياسية أثناء األيـام األوىل للغزو،فمرص عىل سبيل
املثال كانت عالقتها بروسيا تشهد تطورا ملحوظا،وكانت احلكومة املرصية قد عقدت
صفقات رشاء أسلحة روسية،والـتعاون لبناء مصنع للطـاقة النووية يف شامل غرب
البالد،كام كان هنـاك توافقا  وتقاربـا مرصيا-روسيا،يف بعـض امللفات كالوضع يف
سـوريا وليـبيا)94(  ومل تـدن مرص الغـزو الرويس يف أيـامه األوىل لكنهـا تعرضت
لضغوط أمريكية وأوروبية اضطرت معها للتصويت يف اجلمعية العامة بإدانة الغزو

الرويس ألوكرانيا )95(.
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ً 2-آثار الغزو الرويس ألوكرانيا عامليا
بمجرد اندالع احلرب عرفت أسواق املواد اخلام خاصة الطاقة واملواد الغذائية ارتفاعا
حاداً بحكم الدور املحوري الذي تلعبه روسيـا و أوكرانيا يف تزويد االقتصاد العاملي
بتلك املواد،كام انـعكست احلرب سلبـا عىل منسوب الثقـة لدى املستـثمرين بشكل
خاص وعىل قواعد االقـتصاد العاملي بـشكل عام)96( وهناك العـديد من اآلثار التي
ترتب عليها الغزو الرويس ألوكرانيا،سواء بالنسبة لروسيا أو أوكرانيا أو عىل خمتلف

دول العامل نجملها فيام ييل: 
 1- تباطؤ النمو وزيادة  رسعة التضخم: 

يـؤكد صندوق النقد الـدويل عىل أن االقتصاد العاملـي بأكمله سيشعر بـآثار تباطؤ
النمو وزيـادة رسعة التضخم،وستظهر آثار تبـاطؤ النمو ورسعة التضخم من خالل
ارتفاع أسعار املواد الغذائية وأسعار الطاقة،باإلضافة إىل انقطاع حتويالت العاملني

يف اخلارج،والزيادة الكبرية يف تدفقات الالجئني)97( .  
وبالنسبـة لالقتصاد الرويس فقد كانت النتائج يف بـداية احلرب عكس التوقعات،فقد
ارتفع سعـر الـروبل أمـام الـدوالر األمــريكي وهـو مـا أكــد عليه الـرئيـس
الرويس"بوتني"بـان ال احد يستطيع أن خينق اقتصـاد روسيا،وبرر صندوق النقد
الدويل أن األداء االقتـصادي لروسيا أفضل من املتـوقع ويرجع ذلك جزئياً إىل صنع
السياسة الروسية التكنوقراطية املاهرة،وجزئياً بسبب أسواق الطاقة العاملية الضيقة
التـي أبقت أسعار النفط والغاز مـرتفعة)98(،ويبدو أن هذا الـرأي  مل يعد واقعيا بعد
مرور ثامنيـة أشهر عىل احلرب والتكاليف الـطائلة التي تدفعهـا روسيا كنفقات هلا

باإلضافة إىل احلصار الكبري الذي يفرضه الناتو عليها. 
 2-االرتفاع احلاد يف أسعار املواد الغذائية:

تعد روسـيا أكرب مصدر للقمح يف العامل،وتعـد أوكرانيـا واحـدة مـن أكبــر مخـس
دول مصـدرة للقمـح فـي العالـم،وتسـتحوذ أوكرانيـا وروسـيا جمتمعتـان علـى
54% مـن التجـارة العامليـة لسـلع رئيسـية ومهمــة54 %من زيت عباد الشـمس
والبـذور،و27 % من التجـارة العامليـة يف القمح،و24 % من الـشـعري،و14 % مـن

الـذرة )99( وقد أدت احلرب إىل زيادة كبرية يف أسعار املواد الغذائية.
 3- زيادة اإلنفاق عىل تأمني مصادر الطاقة وتأثريه السلبي عىل املجتمعات:

االرتفاع املستمر يف أسعـار النفط سيجرب الدول التي ليـس لدهيا نفط عىل ختفيض
سعر رصف عمالهتـا الوطنية،وهو ما يعني زيادة يف انخفاض الدخل وما يرتتب عليه
من تداعيات سـلبية عىل احلياة املعـيشية)100( ويعد ارتفـاع أسعار النفط يف مارس

2022 هو األكرب زيادةً يف أسعار النفط منذ حرب العام 1974)101(.        
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3- االرتفاع الضخم يف صفقات التسلح األوربية:
شهدت نفقات التـسلح األوربية ارتفاعا غري مسبـوق وصفقات تسليح ضخمة،فقد
زادت طلبات الـسالح األورويب من الواليـات املتحدة األمـريكية بـشكل كبري وغري
مسبـوق وحتولت ميزانـيات الدفاع للـدول األوروبية إىل ميزانـيات حرب)102( وقد
وافق القـادة األوروبيون بعد الغـزو الرويس ألوكرانيـا عىل زيادة إنفاقـهم الدفاعي
بشكل كبري ويعترب قرار رفع االحتاد األورويب من اإلنفاق العسكري سابقة يف ضوء

السياسة األوروبية التي كانت تستند تقليديا عىل تقليص النفقات العسكرية )103(.
4- عجز تارخيي يف ميزانيات بعض الدول كأملانيا.

5-زيـادة التـوترات االجـتامعيـة، وذلك بـسبـب زيادة الـتضخم يف عـدد من
البلدان،كتلك التي لـدهيا شبكات أمـان اجتامعي ضعيفة،وفـرص عمل قليلة،وحيز

حمدود لإلنفاق من املالية العامة،وحكومات تفتقر إىل الشعبية)104(.
 اخلامتة

أثبتت الدراسة صدق الفرضية التي انطلقت منها الدراسة والتي نصت عىل أن العامل
"اجليـوبوليتكي" هـو الدافع األساس لقـيام روسيا بـغزو أوكرانيـا،كام توصلت

الدراسة إىل عدد من النتائج،منها :
1- تعد القوة العسكرية أكثر أدوات السياسة اخلارجية الروسية أمهية.

2- دعمت روسيـا استخدام القوة العسكـرية من خالل ما عرف بـالعقيدة اجلديدة
للجيش الرويس،والعقيدة اجلديدة للسياسة اخلارجية الروسية.

4-"تأيت احلرب األوكـرانية بمثابة طاولة شـطرنج يسعى كال الطرفني إىل إضعاف
اآلخر سواء مـن خالل مكتسبات احلرب أو من خالل املؤثرات اخلارجية عىل أطرافها
؛خاصة إن جـاءت تلك املكتسبات من حلفاء الطـرفني لتحقيق خسائر من ثم ضعف

إمكانية استمرار احلرب")105(.
4-ستكـون موارد الطاقة حمال للنزاعات الدولية القادمة يف العامل وستظهر يف أماكن
عدة، ومن الـواضح أن هناك بحـث عن مصادر للـطاقة يف أمـاكن بعيدة جغـرافياً
كالقطب الشاميل مثالً والذي يشهد تنافسا عىل ثرواته من الطاقة،بني روسيا والدول

الغربية وليس مستبعدا أن يكون حمال لرصاع مستقبيل تستخدم فيه القوة )106(.
و فيام ييل عددا من الـسيناريوهـات املستقبلية ملـا قد حيدث نتيـجة للغزو الرويس

ألوكرانيا:
1-أن تستمر احلرب لسنـوات طويلة خاصة إذا استمر الدعم  األمريكي واألورويب
ألوكرانيا عسكريا واقتصاديا،وسيناريو احلرب لسنوات طويلة هو السيناريو األكثر

قربا للتطبيق لألسباب اآلتية:
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 •تـرصحيات الرئـيس الرويس التـي تأيت بعد مـرور أكثر من 140يـومامن غزو

روسيا ألوكـرانيا حيث قال :"أّن موسكو مل تبدأ حـتى اآلن أياً من مهامها اجلدية يف
أوكرانيا")107(.

 •وبـإعالن الرئيس الرويس يف 2022/9/21 التـعبئة العامة اجلـزئية يصبح هذا

.)108( السيناريو هو األكثر احتامالً
 •ضم روسيـا أربع مناطق أوكرانية)لوهانسك،ودونيتسك،زاباروجيا،خريسون(إىل

أراضـيها بعد استفتـاء شعبي)شكيل( جرى يف تلـك املناطق وتعهد روسيـا بالدفاع
عنها بكل الوسائل.

 •هو أحـد السيناريوهـات األمريكية املحـتملة ؛حيث  ذكرت مـديرة االستخبارات

الوطنيـة األمريكية "أفريل هاينز " أن احلرب يف أوكـرانيا ستستمر لفرتة طويلة من
الزمن")109(.

2-أن تـنجح أوكرانيـا يف إخراج القـوات الروسـية من أراضيهـا،خاصـة وان هناك
ترصحيات روسية بوجـود خسائر كبرية يف قـواهتا،كام أن هناك عملـيات عسكرية
هجوميـة وليست دفاعية تقوم هبـا القوات األوكرانية،واستطـاعت استعادة مساحة
جغرافية كبرية من القـوات الروسية،ويعزز هذا السينـاريو الدعم  العسكري اهلائل

الذي يقدمه الناتو ألوكرانيا. 
4-أن تـتطور احلـرب إىل حرب شـاملة تـستخدم فـيها األسلحـة النوويـة،وهذا
السيـناريو طاملا لوحـت به روسيا وعىل لسان الرئيـس الرويس نفسه،وهو ما نصت
عليه العقيـدة العسكرية للجيش الرويس،وقـد رصح الرئيس الرويس بتاريخ 9/21/
2022 عن قدرة روسيـا عىل استخدام أسلحتهـا النووية حلاميـة أمنها،وان روسيا
جـادة يف ذلك وان األمر ليس بـاخلدعة.وتـتعامل الواليـات املتحدة مع هـذا التهديد
بجدية وهو ما أوضحه مستشار األمن القومي األمريكي"جيك سوليفان "حيث أكد
عىل  إن إدارة الرئـيس "جو بـايدن" تـأخذ ترصحيـات "بوتـني"عىل حممل اجلد

بشدة" )110(.
4-أن حيدث يف روسيـا  تطـور سيايس أو عـسكري مفـاجئ يؤدي إىل اإلطـاحة

بالرئيس الرويس .
5-أن تنجح الـوساطـات الدولـية يف إيـقاف احلـرب ووضع تفـامهات دولـية
إلهنائها،ولعل توقيع اتفاق بني روسيا وأوكرانيا يف إسطنبول بتاريخ21يوليو 2022
للـسامح بتصديـر احلبوب األوكرانـية عرب البحر األسـود أن يكون بدايـة ملزيد من
اخلطوات الدبلـوماسية الحتواء األزمة بني البلديـن ويتعزز هذا السيناريو بام ذكره

الرئيس الرتكي"أردوغان"من انه ملس توجهاً روسيا إلهناء احلرب يف أوكرانيا)111(.



53

	االستنتاجات:
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العالقات الدولية.
2-مل يعد األمن القومي لروسيا مرتبطا بداخل األرايض الروسية بل يتعداه إىل خارج
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رضورة محـاية روسيا لتقـاليد وُمثل العامل الـرويس وتقديم  الدعم ملـواطنيها الذين
يعيـشون يف اخلارج لنيل حقوقهم وضامن محايـة مصاحلهم واحلفاظ عىل هويتهم

الثقافية الروسية .
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األمريـكية وحلفـائها،ولـن يكون هنـاك قطب دويل وحيـد يسيطـر عىل العالقات

الدولية،بل أقطاب متعددة  يأيت القطب الرويس- الصيني عىل رأسها.
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