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تعريف مركز رع للدراسات: 

تأسس مركز رع للدراسات في يناير ٢٠٢١، كمركز تنويري، اسمه من الحضارة المصرية القديمة، وما مثله الإله ” رع ” من
الضوء والضياء، قاصدًا أن يكون المركز منصة فكرية تنويرية، تطرح الحلول والبدائل لصناع القرار في مصر والدول
العربية، ساعيًا إلى رصد وتحليل التحولات والتغيرات الكبرى في العالم وفي الإقاليم الجغرافية المهمة، وبخاصة الشرق

الأوسط، ومحاولة استشراف تأثير هذه التحولات مستقبلاً، وتأثيرها على المنطقة.
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تقديم

   بدأ الجيش الروسي صباح الخميس 24 فبراير 2022، تنفيذ عملية عسكرية واسعة على جميع الجبهات مع
أوكرانيا، على الرغم من أن كثير من المحللين استبعدوا هذا الغزو قبل أسابيع، بالرغم من احتمالاته كانت قائمة
بالفعل، لوجود عدد من الشواهد، أهمها: التحركات الروسية على الأرض، من خلال الحشود العسكرية الروسية الضخمة
على حدود أوكرانيا، وقيام القوات الروسية بإجراء مناورات عسكرية برية وبحرية وجوية ُموسعة حول الأراضي
الأوكرانية، والتي حملت العديد من رسائل الاستعداد للغزو، ثم قيام روسيا بالاعتراف رسميًا باستقلال جمهوريتي
"دونيتسكول وغانسك" عن أوكرانيا، وإرسال قوات عسكرية إلى هناك، مما بدا وكأن روسيا تتهيأ للحرب بالفعل،

وأنها قد عزمت أمرها على التحرك بثبات باتجاه الحرب ضد أوكرانيا.
   وفي هذا التحليل، سنحاول الكشف عن دوافع الغزو الروسي لأوكرانيا وأهدافه؟، وأبرز مواقف القوى الفاعلية
إقليميا ودوليا تجاه هذا الغزو، ومحاولة الوقوف على طبيعة الآثار والتداعيات المحتملة للحرب في أوكرانيا على
مختلف الأبعاد والمستويات، واحتمالات تطورها، وأهم السيناريوهات المتوقعة لها، في ضوء حسابات أطراف هذه

الأزمة، وذلك من خلال المحاور التالية.
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المحور الأول- خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية، ومراحل تطورها:
 

المحور الثاني- دوافع وأهداف الغزو الروسي لأوكرانيا:
 

المحور الثالث- مواقف وردود الأفعال على الغزو الروسي:

المحور الرابع - تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا دوليًا وإقليميَا:
 

الدول الأكثر تأثًرا بالحرب في أوكرانيا



 
  على عكس ما يبدو ظاهريا أن الحرب الروسية
الأوكرانية التي تدور رحاها، بدأت مع إعلان الاعتراف
الروسي باستقلال جمهوريتي "دونيتسكول وغانسك"
عن أوكرانيا، بل إن إرهاصاتها سبقت ذلك الإعلان
بكثير؛ وتحديدًا في عام 1962، عندما أراد الرئيس
السوفيتي "خورشوف" أن يضع صواريخ روسية في
الأراضي الكوبية بالتنسيق مع الرئيس الكوبي " فيدل
كاسترو"، إلّا أن الرئيس الأمريكي حينها "جون
كيندي" اعترض بحجة أنها تهدد الأمن القومي
الأمريكي، باعتبار كوبا دولة مجاورة للولايات
المتحدة، وعليه امتنع الاتحاد السوفيتي عن نشر
صواريخ في كوبا، بشرط أن تسحب الولايات المتحدة
صواريخها من قواعدها في تركيا، وهو ما وافقت عليه

واشنطن لإنهاء أزمة الصواريخ.
   وعليه تكرر الأمر نفسه مع روسيا على غرار ما تم
سابقًا مع الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، ولكن
باتجاه مغاير هذه المرة، إذ احتجت موسكو على نية
الولايات المتحدة نصب قواعد لحلف الناتو على
الأراضي الأوكرانية، والذي رأته روسيا تهديدًا مباشرًا
لأمنها القومي، مثلما حدث مع الولايات المتحدة خلال
أزمة الصواريخ الكوبية، فما أشبه اليوم بالبارحة، غير
أن عدم الرد الأمريكي على المخاوف الروسية، ساهم
بشكل كبير في تطور هذه الأزمة، وهو ما ستكشف عنه

النقاط التالية.
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المحور األول- خلفية األزمة الروسية األوكرانية، ومراحل تطورها:
 

 
   كان من أهم الأسباب الدافعة لبروز المخاوف الروسية
على السطح بشكل واضح، هو فتح الباب أمام عضوية
"جورجيا وأوكرانيا"في حلف الناتو عام 2008،والذي
رأته موسكو تصعيدًا غربيا ضدها، كون "جورجيا
وأوكرانيا" جمهوريتين سوفيتيتين سابقتين، كما أعلن رئيسا
حكومتي البلدين نيتهما الانضمام إلى حلف الناتو، مما دفع
روسيا لاتخاذ إجراءات سريعة للحيلولة دون المضي قدمًا
في ذلك الأمر، إذ اتجهت إلى الاعتراف باستقلال "أبخازيا
وأوسيتيا الجنوبية"، وهما منطقتان انفصاليتان في
جورجيا، بعد حرب قصيرة في 2008، واستهدف هذا
الاعتراف القضاء على طموحات جورجيا في الانضمام إلى

حلف الناتو، وهو الأمر عينه الذي تكرر مع أوكرانيا.
 حيث دعمت روسيا وصول الرئيس "فيكتور يانوكوفيتش"
إلى السلطة في كييف، فبراير 2010، وهو المقرب من
موسكو وينحدر من دونيتسك، وعقب وصوله إلى السلطة
أعلن عدم حاجة بلاده للانضمام إلى حلف الناتو، أعقب ذلك
إقرار البرلمان الأوكراني في يونيو 2010، مشروع
قانون لمنع انضمام كييف إلى الحلف، اتساقا مع رغبة
موسكو، الأمر الذي دفع الأوكرانيين المؤيدين لانضمام
أوكرانيا للاتحاد الأوروبي إلى الخروج في احتجاجات

رافضة لهذا القانون.
 

 

بداية من األهمية تتبع مراحل
تطور األزمة الروسية األوكرانية:

 



 
   وعلى خلفية وقف استعدادات أوكرانيا لتنفيذ اتفاق
الشراكة مع الاتحاد الأوروبي عام 2013، اندلعت
تظاهرات رافضة لهذا الإجراء، أدت إلى الإطاحة
بالرئيس "يانوكوفيتش"، في فبراير 2014،
وبعدها حدثت صدامات بين التنظيمات الانفصالية  في

شرق أوكرانيا وقوات الحكومة الأوكرانية.
   ومع تفاقم الوضع في المناطق الشرقية والجنوبية
المحاذية لروسيا، في صيف عام 2014، على إثر
اشتداد القتال بين الانفصاليين في مقاطعتي دونيتسك
ولوغانسك، واللتان أعلنتا استقلالهما عن أوكرانيا في
12 مايو 2014، بعدما صوت معظم سكان
المقاطعتين في استفتاء عام لصالح الانفصال عن
أوكرانيـا والذي رفضته الحكومة الأوكرانية بالكلية، بل
واعتبرت الانفصاليين في المقاطعتين تنظيمات إرهابية،
وبدأت عملية عسكرية واسعة ضدهم، في إطار ما سمته
عملية مكافحة الإرهاب في شرق البلاد، خلفت بعد أشهر
دمارًا واسعًا، ووقع أكثر من 40 ألفا بين قتيل وجريح
بحسب مصادر أممية، حتى تم التوصل إلى اتفاقات
لتسوية الأزمة بمساعدة روسيا وألمانيا وفرنسا؛ أطلق
عليها "اتفاقيات مينسك"، حيث تم توقيع اتفاق أول
بين الانفصاليين في شرق أوكرانيا والحكومة
الأوكرانية، في سبتمبر 2014، في مينسك عاصمة
بيلاروسيا، ثم اتفاق ثاني بحلول مطلع عام 2015.

بالتزامن مع هذه المجريات قامت روسيا بضم شبه
جزيرة القرم الواقعة جنوب أوكرانيا والمطلة على
البحر الأسود في عام2014، وذلك بعد إعلان نتيجة
استفتاء صوتت خلاله غالبية سكان الجزيرة لصالح
الانضمام إلى روسيا في 16 مارس 2014، مما أدى
إلى فرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات

اقتصادية على روسيا.
   ومع تصاعد المخاوف الروسية تجاه مساعي حلف
الناتو لتوسع في شرق أوروبا، طلبت موسكو وقف هذا 
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التوسع وعرضت مطالبها على الجانب الأمريكي، الذي لم
يقدم ردًا حاسمًا تجاه المطالب الروسية، في هذه
الأثناء عززت روسيا من دعمها للانفصاليين في شرق
أوكرانيا، للضغط على كييف للعدول عن فكرة الانضمام
إلى حلف الناتو، إلا أن الرئيس الأوكراني "فولوديمير
زيلينسكى"، أعرب عن رغبة بلاده في الانضمام إلى
حلف الناتو، مما اعتبرته روسيا تهديدًا مباشرًا لأمنها

القومي.
   بالمقابل رفضت الولايات المتحدة وحلف الناتو الرد
على المخاوف الروسية، معتبرة طلب أوكرانيا الانضمام
إلى حلف الناتو حق سيادي لكييف، الأمر الذي دفع
روسا إلى اتخاذ موسكو إجراءات متزامنة للضغط على
الغرب لتلبية المطالب الروسية، كان من بينها: إجراء
مناورات عسكرية برية وبحرية وجوية ُموسعة، ونشر
ما يقرب من 150 ألف جندي على الحدود مع
أوكرانيا، في الوقت نفسه طالب مجلس الدوما الروسي
الاعتراف باستقلال جمهوريتي "دونيتسك ولوغانسك"
عن أوكرانيا، وهو أعلنه الرئيس الروسي "فلاديمير
بوتين"، في خطاب وجهه إلى الشعب الروسي مساء
الاثنين 21 فبراير 2022، اعتراف خلاله رسميًا
باستقلال الجمهوريتين عن أوكرانيا، مما آثار ردود فعل
غربية قوية تجاه موسكو، ودفعت الدول الغربية إلى
فرض عقوبات اقتصادية وصفت بأنها "قاسية" على
روسيا. وفي خطوة تعزيزية للاعتراف الروسي
ــس الاتحاد  ــق مجل باستقلال دونيتسكول وغانسـك واف

 



 
 الروسي مساء الثلاثاء 22 فبراير2022، على طلب
الرئيس "بوتين" بنشر جنود روس في الخارج، بعدما
قدم طلبًا لإرسال قوات لدعم استقلال الجمهوريتين،
وفي تطورات متسارعة قامت روسيا بغزو أوكرانيا
فجر الخميس الرابع والعشرين من فبراير2022،
برره "بوتين"، بأنه ضروري لحماية المدنيين في
شرق أوكرانيا، حيث تقاتل القوات الأوكرانية

والانفصاليون المدعومون من روسيا.
   على الجانب الآخر كان لدى أوكرانيا مخاوف كبيرة
تجاه روسيا، خاصة في ضوء السياسات الروسية مع
كييف، فقد سبق وتدخلت موسكو لدعم عدد من
الحركات الانفصالية في أوكرانيا، بل وضمت إليها جزًء
من الأراضي الأوكرانية يتمثل في شبه جزيرة القرم
عام 2014، ولطالما عبرت أوكرانيا عن رغبتها في
البحث عن وسائل دفاعية أمام روسيا، يتمثل أهمها في
الانضمام إلى حلف الناتو، رغم إدراك خطورة مثل

هكذا مسعى.
  إلا أن أوكرانيا رأت في الانضمام إلى حلف الناتو،
يعد بمثابة ضمانة غربية في مواجهة التهديدات
الروسية، وهو ما دفعها إلى الإعلان عن رغبتها في
الانضمام إلى الحلف في عام 2008، غير أن روسيا
دعمت الحركات الانفصالية في شرق أوكرانيا للحيلولة
دون ذلك، كما ساهمت في وصول رئيس موال لموسكو
إلى السلطة في كييف عام 2010،هو الرئيس
"فيكتور يانوكوفيتش"، غير أن الثورة التي خرجت
ضده عقب سياساته المؤيدة لموسكو قادت إلى إسقاطه

عام 2014، كما سبق الإشارة إليه.
  لكن ظلت الهواجس الأوكرانية تجاه موسكو على
حالها، ومع وصول الرئيس الأوكراني "فولوديمير
زيلينسكى"، عام 2019، المحسوب على الغرب، جدد 
طرح فكرة الانضمام إلى حلف الناتو مرة أخرى، ما
ـلاف  خ ي اـل ـاد ـف يعني أن كييف فضلت ألا تظل على الحي
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الروسي مع الغرب، خاصة وان هناك رغبة شعبية أو
كرانية للانضمام إلى أوروبا، حيث تؤيد المنطقة
الغربية لأوكرانيا الاندماج مع أوروبا الغربية،في حين
يفضل الجانب الشرقي توثيق العلاقات مع روسيا، ولكلا

الخيارين لهما عواقبهما الوخيمة.
   فالانحياز غربا يضع أوكرانيا في مواجهة مباشرة مع
روسيا، وقد يؤدي إلى توريط كييف في حرب مع
موسكو، وقد يتركها الغرب وحيدة في تلك المواجهة
غير محسوبة العواقب، أما الانحياز شرقًا، يجعل كييف
مسلوبة السيطرة على أراضيها لحساب روسيا، وقد
يدفع الأخيرة إلى السيطرة على كامل أوكرانيا في

المستقبل.
   إلا أنه مع بدء الهجوم الروسي لأوكرانيا، اتخذ
الوضع منحنى متصاعدًا، خاصة مع توالي ردود الأفعال
الدولية تجاه هذا الغزو، كما أعلن الرئيس الأوكراني
"فولوديمير زيلينسكى" التعبئة الكاملة وتعهد بأن
يواصل جيشه القتال ضد روسيا، وأن الجيش الأوكراني
لن يترك ساحة المعركة، وسيقاتل من أجل أرضه، ودعا
العالم إلى إنشاء تحالف مناهض للرئيس الروسي
فلاديمير بوتين، من أجل "إجبار روسيا على السلام"،
في الوقت ذاته، اعتبر "زيلينسكي"، استمرار العدوان
الروسي على بلاده، أن العقوبات التي فرضها الغرب على
موسكو ليست كافية، مضيفا أن "العالم يواصل مشاهدة
ما يجري في أوكرانيا من بعيد، بالرغم من تسارع

وتيرة تقديم الدعم الغربي لأوكرانيا.
  وتحت وطأة القصف الروسي عرض الرئيس
الأوكراني "زيلينسكي"، بحث إمكانية تصنيف أوكرانيا
كدولة غير منحازة مع روسيا، فيما قال "الكرملين"أنه
سيحلل العرض، والذي وصفه وزير الخارجية
الروسي"سيرجى لافروف "بالكاذب"، حيث قال: "إن
زيلينسكى يكذب ببساطة بشأن عرضه لأنه فوت فرصة
مناقشة وضع أوكرانيا المحايد عندما اقترحه بوتين في

وقـت سابق. 
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   وبذلك لم تأخذ موسكو العرض على محمل الجد، وإن وافقت على إجراء مفاوضات مع أوكرانيا تصب في صالح
الدولتين، في الوقت الذي واصلت فيه القوات الروسية الهجوم على كييف، تحدث الرئيس الأوكراني عن اعتزام بلاده
تقديم طلب للانضمام إلى حلف الناتو، فيما اتهم وزير خارجيته" ديمتري كوليب"، الرئيس الروسي، بأنه "ينكر حق
أوكرانيا بالوجود"، محذرا من أن "نظام الأمن العالمي مهدد بسبب روسيا"، فماذا لو جاء الرد على غير ما ترغب

موسكو؟!، ألا ينذر ذلك بالوصول إلى نقطة اللاعودة بالنسبة لروسيا؟!.
   وبالتالي من الواضح أن الأمور قد تأخذ منعطفات خطيرة في ظل الحالة شديدة التعقيد التي تبدو عليها الحرب في
أوكرانيا، لكن من الواضح أن الغزو الروسي لأوكرانيا له دوافع وأهداف، تبدو أبعد مما هو معلن، وهو ما ستوضحه

النقطة التالية.
 
 
 
 

   

 
   حرصت موسكو التأكيد على أن الدوافع والأهداف الروسية من غزو أوكرانيا، يرتبط بمنع انضمام أوكرانيا إلى حلف
الناتو، و وضع حد للتعاون العسكري المتزايد بين أوكرانيا والغرب، غير أن الأمر قد يحمل في طياته أبعاد أخرى، يمكن

بيانها كما يلي:
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المحور الثاني- دوافع وأهداف الغزو الروسي ألوكرانيا:
 

 
   بررت موسكو عملية غزو أوكرانيا، بأنها تأتي
كردة فعل استباقية للدفاع عن النفس ضد مساعي حلف
الناتو التوسع شرقًا، باعتبارها مسألة وجودية
لروسيا، إلا أن السياسية الروسية، خاصة تصريحات
وخطابات الرئيس الروسي "بوتين"، عكست المزيد من

الدوافع من وراء اتخاذ هكذا خطوة، أهمها:
 

 أهمية أوكرانيا للأمن القومي الروسي: 
 

تتمتع أوكرانيا بمواقع استراتيجي بالغ الأهمية
للأمن القومي الروسي، للاعتبارات التالية:

أوال- أهم الدوافع الروسية
للغزو:

 

 
   - ما تحوزه أوكرانيا من ترسانة نووية موروثة من
الاتحاد السوفيتي، حيث توجد منطقة تشرنوبل، التي
تضم عدة مفاعلات نووية، ومن بين الأهداف الروسية
هو السيطرة على هذه المفاعلات لحرمان أوكرانيا من
إنتاج أسلحة نووية بمساعدة الغرب، خاصة وأن إعادة
تدوير المخلفات النووية بهذه المفاعلات، يمكنه

المساعدة في صنع أسلحة نووية.
 

 
- أن أوكرانيا تشكل درعًا واقية لروسيا في مواجهة
الغرب، ونقطة ضعف في ذات الوقت، كونها تطوق
الحدود الروسية من جهة الغرب، وتشكل منطقة

استهداف بالغة الخطورة عند استهداف روسيا.
 



 
   - أهمية أوكرانيا للاقتصاد الروسي، باعتبارها
منطقة عبور الصادرات الروسية إلى غرب أوروبا،
خاصة النفط والغاز،مما جعلها منطقة مصالح روسية

حيوية.
   - موقع أوكرانيا في الاستراتيجية الروسية، دفع
موسكو للعمل بشكل حثيث لإبقاء أوكرانيا داخل الدائرة
الروسية، وضرورة إخراج كييف من دائرة النفوذ
الغربية، واعتبار إخضاع أوكرانيا للنفوذ الروسي أمر
وجودي للأمن القومي الروسي، بل إن الرئيس الروسي
"بوتين" نفسه، وصف أوكرانيا بأنها بمثابة "جوهرة
التاج التي فقدت"، كما يعتبرها جزًء من الأمة
الروسية، وغير مرة أعرب عن رغبته في السيطرة

عليها.
 

مجلة أوراق القاهرة
 

وجودها بوصفها لاعبًا جيواستراتيجيًا في منطقة تراها
موسكو منطقة مصالحها الاستراتيجية، بل هي تسعى
لفرض نفسها كقوة لها وزنها على الساحة الدولية،
ولعل ذلك هو ما أشار الرئيس بوتين في خطابه الذي
وجهه إلى الشعب الروسي مساء الاثنين 21 فبراير
2022، تضمن الاعتراف، والذي تحدث فيه عن
أهمية استعادة إمبراطورية روسيا القيصرية، فضلًا عن
التأكيد على أن روسيا أضحت رقمًا صعبًا في المعادلة

الدولية.
 

 

ثانيًا- أهم أهداف الغزو الروسي
ألوكرانيا:

 

 
 

 

   كان الهدف المعلن والذي دائما ما أكدته روسيا،
يتمثل في منع أوكرانيا من الاندماج في هياكل عسكرية
واقتصادية غربية، والحيلولة دون تمدد حلف الناتو
شرقًا، والوصول إلى صيغ إلزامية تبدد المخاوف
الروسية، إلا أن هناك أهدافًا نحاول استنتاجها كما يلي: 
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استمرار المخاوف الروسية من دون أجوبة غربية
 

فقد عرضت موسكو مخاوفها الأمنية تجاه النشاطات
العسكرية لحلف الناتو على طاولة النقاش والحوار مع
الغرب والأطراف الدولية بشكل دائم،وانطلاقًا من هذه
المخاوف برر الرئيس "بوتين"، غزو أوكرانيا بأنه
يأتي في إطار الدفاع عن النفس ومواجهة التهديدات،
لا سيما مع استمرار الدعم الذي يقدمه حلف الناتو
للجيش الأوكراني، على الرغم من أن أوكرانيا ليست
عضوًا في الحلف، حيثشارك الأخير في تدريبات بغرب
أوكرانيا، وقدمت الولايات المتحدة إلى أوكرانيا على
مدى الأشهر القليلة الماضية، كميات كبيرة من
المساعدات العسكرية، إذ تعد أوكرانيا ثالث أكبر متلقي

 للمساعدات الخارجية الأميركية.
 

رغبة موسكو في الإعلان عن وضعية جديدة
لطبيعة النظام الدولي: 

 

  تؤمن روسيا بأن العالم اليوم متعدد الأقطاب، وأن عصر
الأحادية القطبية قد انتهى، وعلى الولايات المتحدة والعالم
ـات  ــ ــسألة إثب ة الروسية تخطت م الاقتناع بذلك، وأن الدوـل

 
 

وضع حد لتمدد حلف الناتو شرقًا :

   ترى موسكو بضرورة أن ضم أوكرانيا ودول البلطيق
إلى حلف الناتو مستقبلًا، يعتبر عملًا عدائيًا، كونه يهدد
الأمن الروسي بشكل مباشر، إذ أن ذلك يعزز إمكانيات
تشكيل طوقًا أمنيًا حول روسيا،الأمر الذي يعد حصارا
لموسكو فعليًا من قبل حلف الناتو، وهو ما لا تريد
ــت ــ روسيا حدوثه مطلقًا، ويرى "بوتين" أنه إذا كان



 
واشنطن تحاصر العالم، عليها أن تبتعد عن الحدود
الروسية وتقليص وجودها في أوروبا الشرقية،كما عبر
"بوتين"، غير مرة عن ذلك، بأنه لن يسمح باستكمال
تمدد حلف الناتو في شرق أوروبا، وأنه يسعى لتصحيح
الوضع عند الحدود الغربية لموسكو منذ الحرب العالمية
الثانية، ويرغب في وضع حدود فاصلة بين روسيا

والغرب؛ يضمن عدم تجاوزها.
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التي تعترف باستقلالهما، وتأمين الأوضاع في شبه
جزيرة القرم، مما يتطلب عزل أوكرانيا عن الوصول
إلى البحر الأسود، والسيطرة على العاصمة كييف، إلا

أن ذلك يتطلب توافر العوامل التالية:
 

 
 
 

مراجعة تسويات ما بعد الحرب الباردة :
 

   تعمل موسكو على استعادة المنظومة الإقليمية ليكون
لها دور في الأمن الأوروبي، وتسعى لإيجاد ضمانات
غير مشروطة لأمنها الممتد، وهو ما يتعارض مع تمدد
الناتو في أوروبا الشرقية، وسبق وأعلنت موسكو
رفضها لخروج الولايات المتحدة من معاهدة الحد من
الصواريخ وزيادة القوات الأميركية في أوروبا،
وضرورة إبعاد الصواريخ الأمريكية عن أوروبا
الشرقية، في مدار الفضاء الحيوي الروسي (600

كلم).
 
 

ممارسة المزيد من الضغط:
 

   يمكن أن تأتي عملية غزو أوكرانيا، في إطار
ممارسة روسيا المزيد من الضغط على الولايات المتحدة
والغرب للاستجابة للمطالب والمخاوف الروسية،
ومحاولة إجبار حلف الناتو على الانسحاب من محيط
روسيا،ومنح الأخيرة الضمانات الاستراتيجية التي
طلبتها، فيما يمكن أن تحققه من نتائج على الأرض،
خاصة إذا نجت روسيا في السيطرة على العاصمة
الأوكرانية كييف، وهو ما قد يترتب عليه تقسيم

أوكرانيا فعليًا.
 
 

تأمين المناطق الخاضعة للسيطرة الروسية:
 

  حيث ترغب روسيا في استتباب الأمر لها في شرق
ـانسك،  ــك ولوغـ أوكرانيا خاصة في مقاطعتي دونيتسـ

 
   - إجبار أوكرانيا على الرضوخ للمطالب الروسية:
على وقع تزايد الخسائر الأوكرانية الناتجة عن
الحرب، للدرجة التي لا تتحملها كييف، وعجز الدعم
الغربي عن تحقيق أهدافه،قد يدفع الحكومة الأوكرانية
للقبول بالشروط الروسية، بالإعلان عن حياد أوكرانيا

أو الاتفاق على عدم تعاونها عسكريًا مع الغرب.
 
 
 

   - تغيير نظام زيلينسكى: ففي حال ما تمكنت روسيا
من السيطرة على العاصمة كييف،سيمنح موسكو دورًا
أكبر في تشكيل المشهد السياسي في أوكرانيا، وستتمكن
من تغيير النظام الأوكراني الحالي -المقرب من الغرب-

بنظام صديق مقرب لروسيا.
 
  

   وبالتالي لا تمثل السيطرة على كييف الهدف النهائي
لروسيا، لكنها قد تكون خطوة مرحلية، في سبيل
وصول موسكو إلى أهدافها الأساسية، وإن ظل احتلال
كييف أهم أهداف روسيا الاستراتيجية من تلك الحرب.

 

 



 
 

   والحيلولة دون الانخراط الأمريكي في أي عمل
عسكري في أوكرانيا،خاصة وأن الأخيرة ليست
عضوًا بحلف الناتو أو الاتحاد الأوروبي، وهو ما
عبر عنه الرئيس الأمريكي" جو بايدن"، والذي
أن: "عقوبات غير مسبوقة ستفرض على روسيا
وبنوكها"، وإن فضلت واشنطن التعامل الحذر مع
روسيا،وفتح الباب أمام التفاوض والبحث عن حلول
دبلوماسية للأزمة، باعتبار روسيا قوة نووية
كبرى، ولا يمكن هزيمتها في الحرب، ولا يمكن

الإملاء عليها، ويجب التعامل معه دبلوماسيًا.
   التأكيد على القيادة الأميركية لأوروبا، وإظهار
مدى أهمية الدور الأمريكي لأمن أوروبا وتعزيز
وضعية حلف الناتو، باعتباره عامل حاسم في الأمن
الأوروبي، حيث أكد الرئيس "بايدن"، على تفعيل
المادة الخامسة لحلف الناتو، والتي اعتبرها
"مقدسة"، والتي التي تنص على أن "الهجوم المسلح
ضد واحد أو أكثر منهم في أوروبا أو أمريكا
الشمالية سيعتبر هجومًا عليهم جميعا، وفي حال
تعرض حليف واحد للهجوم، سيرد الآخرون باتخاذ
الإجراءات اللازمة، بما في ذلك القوة المسلحة،

لاستعادة أمن الحلفاء والحفاظ عليه.
  أهمية معاقبة روسيا، حيث اعتبر الرئيس
"بايدن" أن إقدام روسيا على غزو أوكرانيا تتطلب
ردًا حاسمًا، حتى لو لم يكن عسكريًا، إذا قال: "أن 

 

 
  لم ترتبط ردود الأفعال والمواقف الدولية بمجرد
بدء موسكو لعمليتها العسكرية في أوكرانيا، بل سبقتها
ردود الأفعال الدولية على الاعتراف الروسي رسميًا
باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، عن
أوكرانيا،مساء الاثنين 21 فبراير 2022، والذي
أدى إلى فرض الدول الغربية لعقوبات اقتصادية وصفت
بأنها "قاسية" على روسيا؛ إلا أن الغزو الروسي آثار
العديد من ردود الأفعال ومواقف إقليمية ودولية،

والتي يمكن الإشارة إلى أهمها كما يلي:
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المحور الثالث- مواقف وردود األفعال على الغزو الروسي:
 

أوًال- الموقف األمريكي:
 

 
بدا واضحًا أن الموقف الأمريكي مدركًا لخطورة
التحركات العسكرية الروسية حتى قبل غزو أوكرانيا
فعليًا، ظهر ذلك من خلال ما عبرت عنه الولايات
المتحدة من مخاوف مسبقة قبل أن يبدأ هذا الغزو فعليًا،
ـا يمكـن أن يـسفر عنه من  ــورة، وم وما يشكله من خط

 

 
 

تداعيات، ويتضح أن الموقف الأمريكي تجاه الهجوم
الروسي على أوكرانيا استند إلى عدة ركائز، تشمل:

استبعاد تدخل الولايات المتحدة عسكريًا في تلك
الحرب :



ثانًيا- موقف االتحاد األوروبي
وحلف الناتو:

 

 
الشيء الوحيد الذي اقتنع به هو أنه إذا لم يتوقف
الآن، سيشجع، وإذا لم نتحرك ضده الآن بهذه العقوبات

الكبيرة، فسوف يتشجع".
   وقد اتخذت واشنطن، حزمة من العقوبات وصفت
بأنها "مدمرة" للاقتصاد الروسي، شملت عدة قطاعات،
أهمها: قطاع الطاقة وهو المورد الأساسي لروسيا،
والقطاع المالي، حيث تجميد تريليون دولار للبنوك
الروسية،مما أدى ذلك إلى انخفاض سعر الروبيل
الروسي إلى مستوى قياسي لم يسبق في التاريخ،

وعقوبات على قطاع النقل.
   ضرورة منع الاحتاك، فالولايات المتحدة حذرة من
الانزلاق نحو الحرب، ولا تريد حدوث اشتباك عرضي
مع روسيا، حيث ذكرت تقارير إخبارية أن سعيا لإدارة
الأمريكية للعمل على فتح قناة اتصال خلفية مع الجيش
الروسي، تحسبا لوقوع اشتباك عرضي بين القوات
الأميركية والروسية في أوكرانيا، وحتى إذا طال أمد
الحرب في أوكرانيا، أو توسعت، سيظل على الولايات
المتحدة متابعة إدارة الأزمات مع روسيا، للتأكد من
عدم وقوع صدام عسكري بين القوتين الأمريكية
والروسية، وهو ما يتطلب وجود خط ساخن بين

الجيشين.
   التركيز على الرد الجماعي على الغزو الروسي، فقد
شدد وزير الخارجية الأمريكي "بلينكن" على أهمية
الرد الجماعي القوي لإدانة الغزو الروسي، باعتباره
هجومًا على سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، ويشكل
انتهاكًا واضحًا للنظام الدولي القائم على القواعد، داعيًا

روسيا الى انسحاب فوري،ووقف لإطلاق النار".
  وتعكس سياسة واشنطن تجاه التعامل مع الغزو
الروسي لأوكرانيا، مدى استيعاب التطورات وخطورة
التداعيات التي يمكن أن تحدث نتيجة هذه الحرب، وإن
أكدت واشنطن بشكل واضح مواصلة دعم أوكرانيا بكل

الطرق الممكنة بالتعاون مع الحلفاء.
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  بدا واضحًا أن هناك عدم اتساق في الموقف
الأوروبي تجاه الموقف مع روسيا قبل وقوع الغزو
الروسي لأوكرانيا، ظهر ذلك من خلال تباين المواقف
الأوربية، بخصوص نوعية العقوبات التي يجب فرضها
على روسيا، عقب الاعتراف باستقلال جمهوريتي
دونيتسكو لوغانسك عن أوكرانيا، وإن ظلت مساعي
الاتحاد الأوروبي الوقوف ضد محاولات موسكو

"تخريب الهندسة الدفاعية لأوروبا، العامل الأهم.
   وبوقوع الغزو الروسي لأوكرانيا بشكل فعلي، والذي
نال استنكاًر شديدًا من دول الاتحاد الأوربي، التي
أعلنت عن عقوبات جديدة ضد روسيا، إضافة إلى
تقديم مساعدات عسكرية عاجلة إلى أوكرانيا، ومع
تطور الحرب خلال أيامها الأولى اتجهت إلى دعم تسليح
الأوكرانيين والمتطوعين في الحرب ضد روسيا بشكل
مباشر، فيما يعد تصعيدًا للموقف الأوربي، أو رغبة في
توظيف بدائل أخرى بعيدًا عن التورط العسكري

المباشر.
كما اتخذ حلف الناتو خطوات سريعة ضد روسيا،
ـيا، بالرغم من استمرار استبعاد الخيار العسكري مع روس
ــريج"،  ــو "ينس سلتنـب فقد أعلن أمين عام حلف النات

 



 
في 25 فبراير 2022، إن الحلف يقوم بنشر
وحدات قوة الرد أرضا وجوا وبحرا، للرد بشكل سريع
على أي حدث طارئ، مع وضع الأصول الرئيسية للحلف
في وضع الاستعداد، لحماية الخطوط الأمامية للحلف
على خطوط التماس مع روسيا، والاستعداد لما هو

قادم.
 
 
 
 

 
روسيا، باعتبار ذلك تجنبًا للاصطفاف، ويشكل دعمًا
معنويًا لروسيا، في ضوء ما تمليه العلاقات

الاستراتيجية بين بكين وموسكو.
   كما عبر المندوب الصيني في مجلس الأمن بقوله:
"لقد وصل "الصراع" الآن إلى مرحلة لا نرغب في
رؤيتها"، وأن بلاده "نؤمن أنه يجب احترام سيادة
ووحدة أراضي جميع الدول، وأنه يجب دعم أهداف

ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة بشكل مشترك".
   ما يعني أن الصين بالفعل دخلت في حسابات معقدة
تجاه تحديد موقفها من الحرب في أوكرانيا، حيث
تحاول تجنب إفساد علاقتها مع مختلف الأطراف،
بالإضافة إلى حذرها في الدعم المباشر لروسيا،
وتراقب عن كثب تطورات الحرب في أوكرانيا، وتتابع
بشكل دقيق كافة ردود الأفعال العالمية تجاه ما
تطورات الحرب، والاستعداد جيدًا لكافة السيناريوهات
المحتملة، في ضوء المصالح الصينية الاستراتيجية،
والموقف الثابت تجاه القضية التايوانية، ومعارضتها
لتصرفات واشنطن، التي تسعى إلى تصعيد الأزمات

الدولية.
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بدا من الواضح أن الحرب في أوكرانيا عرضت العلاقات
الصينية الروسية لاختيار حقيقي، في ضوء التحالف
الاستراتيجي بين بكين وموسكو، فبالرغم من تضامن
الصين مع مخاوف روسيا الأمنية، إذ رأت أن مساعي ضم
أوكرانيا لحلف الناتو، يمثل تهديدًا لمصالح روسيا
الحيوية،حرصت في الوقت ذاته على عدم الانخراط في
الأزمة، والمحافظة على موقف الحياد منعًا للإضرار

بمصالحها مع مختلف الأطراف.
ورغم رفض المتحدثة باسم الحكومة الصينية استخدام
كلمة غزو روسي لأوكرانيا، حيث قالت "أنه شأن داخلي
روسي"-فيما ُعد اصطفافًا ضمنيًا بجانب روسيا- أكدت
بكين احترام السيادة الأوكرانية، واتضح حرص الصين
على عدم الانحياز في موقفها من الغز والروسي، عندما
امتنعت عن التصويت على قرار ينتقد الغزو الروسي
لأوكرانيا، خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي
الجمعة 25 فبراير، ولم تستخدم حق النقض إلى جانب 

 

ثالًثا- الموقف الصيني:
 

رابًعا- موقف األمم المتحدة:
 

 
رغم أن الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو
غوتيريس" دعا روسيا إلى إعادة قواتها إلى ثكناتها،
ــم وضرورة منح فرص أكبر للسلام،أكد الأمين العام للأم

 



 
المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الأربعاء، أن الأمم

المتحدة "تدعم وحدة أراضي أوكرانيا".
   لكن يبدو من الواضح أن دور الأمم المتحدة مقيدًا،
نظرًا لأن أحد أطراف الأزمة يمتلك حق الفيتو ضد أي
قرار يمكن أن يتخذ ضده، وهو ما حدث بالفعل بعد
استخدام موسكو لحق الفيتو في مجلس الأمن، ضد
مشروع القرار الأميركي الألباني الذي يدين الهجوم
على أوكرانيا، ما يعني أن أي قرار يدين روسيا

سيواجه دائما بالفيتو الروسي.
   وهو الحق الذي يحول كذلك دون إصدار مجلس الأمن
الدولي قد يفرض الحرب ضد روسيا، استنادًا إلى
الفصل السابع،وفي حال عجز مجلس الأمن عن اتخذا مثل
هذا القرار، يمكن اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم
المتحدة،والتي يمكنها تفعيل قرارات تقضي بتنسيق
عقوبات دولية ضد روسيا وغيرها من التدابير
والإجراءات التي تساهم في دفع الاتجاه نحو تحقيق

السلام في أوكرانيا.
وقد تسعى الجمعية العامة إلى فرض      عزلة دولية
على روسيا فيما يتعلق بالأزمة الحالية، بأن تشن حملة
دولية لفرض عقوبات رادعة على روسيا وعلى
المتعاونين معها،لكن يظل هذا الأمر لا يكفي لمعالجة
هذه الأزمة؛ بل قد تفشل الأمم المتحدة في الوصول
إلى ذلك بالأساس، وبالتالي يظل هناك صعوبة أمام
الأمم المتحدة ومجلس الأمن في الوصول إلى إدانة إلى
روسيا، أو محاولة إنهاء هذه الحرب، مما يبرز عوار
المنظمة الأممية، والخلل الواضح في قدرتها على معالجة
القضايا الدولية، الأمر الذي يجعل المنظمة عاجزة في

ذاتها عن مواجهة تهديدات الأمن والسلم الدوليين.
 
 
 

خامًسا-الموقف التركي:
 

 
  اتسمت التفاعلات التركية مع الأزمة الأوكرانية
بالحذر الشديد نظرًا لوجود العديد من الملفات
المتشابكة مع روسيا، إضافة إلى مساعي الحفاظ على
مصالحها الاقتصادية، بالوقت ذاته، تريد الحفاظ على
المصالح الجيوسياسية والعسكرية القائمة مع أوكرانيا. 

   ارتكز الموقف التركي تجاه الحرب في أوكرانيا،
استنادًا إلى عضوية أنقرة في حلف الناتو، ورغم أن
تركيا ساهمت في تعزيز قدرات أوكرانيا بطائرات
بيرقدار المسيرة، إلا أنها أعربت عن رغبتها في البقاء
في المنطقة المحايدة من هذه الحرب، حيث أكدت أنقرة
تطبيق اتفاقية مونترو لعام 1936 بشفافية، والتي
تعني أن لتركيا الحق في منع مرور السفن الحربية من
استخدام مضيقي البوسفور والدردنيل أثناء الحرب، في

حالة ما كانت تركيا مهددة أو دخلت الحرب.
   وفي موقف يبدو تصعيديًا، أعلن وزير الخارجية
التركي، "مولود أوغلو"، الاثنين28 فبراير، منع
جميع السفن الحربية من عبور مضيقي البوسفور
والدردنيل، في الوقت ذاته، أكد الرئيس التركي،
"أردوغان"، على أن بلاده "لن تتخلى" عن علاقاتها
مع كل من روسيا أو أوكرانيا، لكنه قال إن تركيا
ستنفذ ميثاقا دوليًا يسمح لها بإغلاق المضائق البحرية
عند مدخل البحر الأسود أمام السفن الحربية التابعة

"للدول المتحاربة".
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   ويثير ذلك القرار المخاوف، بشأن زج تركيا في هذه الحرب، الأمر الذي ينذر بعواقب وخيمة، حيث سيدفع إلى
دخول حلف الناتو مباشرة في هذه الحرب، إذا كانت روسيا تعول على تركيا في عدم إغلاق مضيقي الدردنيل والبوسفور،
أمام مرور السفن الحربية الروسية من البحر الأسود إلى البحر المتوسط، مما يعد تحدٍّ كبير لأنقرة، وإن ظلت تركيا
ملتزمة بالتحرك في إطار حلف الناتو، الذي يشكل حماية نووية لتركيا، وفي خطوة من شأنها الإبقاء على وضعية
الحياد، أعلنت أنقرة الثلاثاء الأول من مارس، أنها شملت السفن الحربية الأمريكية بقرار منع عبور من مضيقي الدردنيل

والبوسفور.
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من المؤكد أن لكل فعل رد فعل، لكن حجمه ومداه، يتوقف على مدى تداعياته، وهذا ما يجعل الغزو الروسي لأوكرانيا
مثيرًا للقلق في كافة دول العالم،خاصة أن الذي تقوده قوى عظمى، فإذا لم تنتهي هذه الحرب في أقرب وقت، من الممكن
أن تتوسع هذه الحرب بما ينذر بعواقب وخيمة، ستطول كافة أنحاء العالم، ويمكن مناقشة التداعيات المحتملة لهذه

الحرب لهذه الحرب لهذه الحرب على النحو التالي:
 
 
 
 

المحور الرابع - تداعيات الغزو الروسي ألوكرانيا دوليًا وإقليميَا:
 

أوًال- تداعيات الحرب على العالم، وتشمل:
 

 
   1- التداعيات الاقتصادية: وهي من أهم التداعيات المحتملة للحرب في أوكرانيا على العالم، لما لهذه الحرب من كلفة
باهظة وعواقب اقتصادية كبيرة ومتسعة، فلا شك أن روسيا وأوكرانيا وكذلك الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة،
والقوى الكبرى عمومًا، ستتحمل كلفة اقتصادية ضخمة، فالأحداث على جانب واحد من الكوكب يمكن أن تسبب موجات

صدمة على الجانب الآخر.
ـالة من عـدم  ــ ولعل من أبرز التداعيات الاقتصادية على العالم،هو أن الحرب الحالية بين روسيا وأوكرانيا تؤدي إلى ح

 



 
 ـ  احتمال حدوث أزمة غذائية عالمية: تُعد كل من
روسيا وأوكرانيا ورومانيا من أكبر الدول الُمصدرة
للحبوب وخاصة القمح لجميع دول العالم، فروسيا
واحدة من أكبر منتجي القمح في العالم، وستكون
صادراتها عرضة للخطر إذا منعت الأسواق الخارجية
استقبال الشحنات الروسية من القمح، وكذلك أوكرانيا
التي تشكل أوكرانيا 4% من الإنتاج العالمي
للقمح،ومن المتوقع أن تؤدي الحرب إلى انقطاع سلاسل
ـا ــود، مم ــحر الأس توريد القمح والذرة عبر موانئ الب
يؤدي إلى تراجع إمدادات السلع الغذائية واضطراب
الأسواق، والذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع الأسعار بشكل
كبير، بما يزعزع الأمن الغذائي على مستوى العالم،
حيث تعتمد عدد كبير من الدول على الواردات الروسية
والأوكرانية في تأمين احتياجاتها من الحبوب، لا سيما

في منطقة الشرق الأوسط.
 

 ـ  ارتفاع معدلات التضخم على المستوى العالمي، ويعد
التضخم هو أكبر مشكلة تواجه الاقتصادات الكبرى،حيث
تتأثر حركة تبادل السلع والمنتجات وسلاسل الإمداد
على مستوى العالم، والذي يؤدي بدوره إلى إرباك
الأسواق العالمية، الأمر الذي يعرض الاقتصاد العالمي
للكساد، خاصة وأن هناك ارتباطًا كبيرًا بين الأسواق
المالية العالمية، وكذلك حركة تداول السلع والمنتجات
والخدمات، حيث ستتأثر روسيا وأوكرانيا والدول
الأوروبية وكذلك الدول العربية بالأزمة الأوكرانية

بشكل مباشر، نتيجة هذه الحرب.
 

 
يقين تجاه ما يمكن أن تؤول إليه هذه الحرب، مما
يزيد من حدة الاضطرابات التي يشهدها الاقتصاد
العالمي، ويدفع بارتفاع أسعار الطاقة والسلع الغذائية
للارتفاع، والذي يؤدي إلى مزيد من الضغوط
الاقتصادية على دول العالم كافة، ومن أهم هذه

الضغوط:
 ـ  ارتفاع أسعار الطاقة: حيث قادت الحرب إلى
ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات لم يسبق لها مثيل منذ
عام 2014، فمع بدايات الغزو الروسي لأوكرانيا
تجاوز سعر النفط 100 دولار للبرميل، ومن المتوقع
أن يتجه إلى التصاعد بشكل مستمر، طالما استمرت
الحرب، ويقول "جيه بي مورجان" إنه في حالة
انخفاض صادرات النفط الروسية إلى النصف، فإن الخام
سيصل إلى 150 دولارا للبرميل، خاصة أن روسيا هي
ثاني أكبر منتج في العالم بعد الولايات المتحدة، حيث
وصل الإنتاج الروسي العالم الماضي 9.7 مليون برميل
يوميا، ومع زيادة المخاوف بشأن احتمالية تطور
مجريات الحرب والمدى الزمني الذي يمكن أن تستغرقه،
وتأثير العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا، كل
ذلك سيلقي بظلاله على استمرار ارتفاع أسعار الطاقة
والتي اتجهت إلى التصاعد بالفعل، والخشية أن تحدث
أزمة طاقة عالمية، إذا لم تكن هناك تدابير سريعة

لاحتواء الأزمة.
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كن الجيش الألماني، كل ذلك يقونا إلى أن العالم يـم
أنشهد توجهًا حثيثًا باتجاه سباق التسلح، ما يعني أن
الأمن والسلم الدوليين، سيظلان على المحك إذا ما استمر

هذا السباق.
  -التغير في طبيعة النظام الدولي: فقد تفرز نتائج
هذه الحرب واقعًا دوليًا جديدًا ومغايرًا لما عهدناه منذ
سقوط الاتحاد السوفيتي، عندما أنفرت الولايات
المتحدة بالنظام الدولي، ما يعني أن الغزو الروسي
لأوكرانيا، هو بمثابة نقطة تحول في تاريخ أوروبا
والعالم، فهي بلا شك حرب لها ما بعدها،العالم تغير
ونظام عالمي جديد قادم خارج عن هيمنة أمريكا
وأوروبا، في ظل حالة الاستقطابات الدولية -وإن
كانت كامنة- لكنها قد تتحرك في أي وقت، خاصة وأن
هناك رغبة روسية صينة لإعادة تعيين طبيعة النظام
الدولي، والمؤكد حتى الآن أن هذه الحرب لها ما
بعدها، فقد تدفع بانتقال مركز القوة من الغرب الى

الشرق!!
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1-التداعيات السياسية واألمنية:
  

وهي أخطر التداعيات المحتملة لهذه الحرب، فدائمًا ما تؤدي الحرب إلى انعدام الأمن ليس في مناطق الصراع بدل تمتد
إلى مناطق أخرى، والذي يؤثر بطبيعة الحال على حالة الاستقرار، ولكون أحد أطراف هذه الحرب دولة عظمى لا شك
أن هناك تداعيات أمنية بالغة الخطورة تطال كافة مناطق العالم، في ظل حالة عدم اليقين من النهايات التي يمكن أن
تؤول إليها، خاصة وأن الحروب من هذا الشكل تتطور بطرق لا يمكن التنبؤ بنتائجها، مما يثير المخاوف الدولية أكثر،

ومن أبرز التداعيات السياسية والأمنية لهذه الحرب، ما يلي:
 

 
   -العودة إلى سباق التسلح، ويعد من أشد التداعيات
الأمنية خطورة لهذه الحرب، نتيجة تصاعد المخاوف
وضعف الثقة المتبادلة بين القوى الدولية، وقد رأينا
كيف تتابع الصين وكوريا الشمالية ودول أخرى في
السنوات الأخيرة إلى تطوير ترساناتها من الأسلحة
المتقدمة، والصواريخ البالستية، حيث تعمل الصين على
إنتاج الصاروخ "دي إف 26" بكميات، وهو سلاح
متعدد الأغراض يصل مداه إلى 4 آلاف كيلومتر، بينما
تطور الولايات المتحدة أسلحة تهدف إلى التصدي لبكين
في المحيط الهادي،كما تعمل تايوان واليابان على
تعزيز قدراتهما الصاروخية والنظم الدفاعية المصممة
للتصدي للتهديدات الصاروخية، وأعلن وزير الدفاع
الكوري الجنوبي، إن بلاده ستعجل بتطوير صواريخ
بالستية بعيدة المدى عالية الدقة وشديدة القوة
للتصدي لترسانة كوريا الشمالية المتنامية، وأعلنت
ـار دولار لتطـوير   ـي ـا 100 مل ألمانيا أعلنت رصـدهـ
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  ـ  العودة إلى أجواء الحرب الباردة: لعلمن أهم ما يمكن أن يتمخض عنه الغزو الروسي لأوكرانيا، هو العودة إلى أجواء
الحرب الباردة، فقد نشهد حربًا باردة ثانية بين روسيا والغرب، وأهم شواهدها: هشاشة الثقة بين روسيا والغرب،
وعدم ظهور بوادر لاتباع مسار احتواء الأزمة، وإصرار روسيا على تحقيق أهدافها، قد تصل إلى وضع "ستار حديدي"

جديد بين الغرب وروسيا، مع تداعيات عالمية.
 

 
  - تزايد الهجمات الإلكترونية: وهو شكل متطور للاختراق الأمني ونوع آخر من أدوات الحرب الحديثة، وقد استخدمت
الهجمات الإلكترونية بالفعل مع بداية الغزو الروسي لأوكراني؛ حيث تم اختراق الموقع الرسمي للرئاسة الروسية وتم
تعطيله عن العمل، وللهجمات الإلكترونية تداعيات شديدة التأثير على مختلف الأنظمة المالية وحركة النقل، وخطوط
الطيران، وعلى كافة مجالات الحياة اليومية في كل دول العالم، فبإمكان تنفيذ هجوم إلكتروني ناجح، تعطيل أنظمة

العمل في دولة بكاملها.
 

  

 

 
   - تزايد حركة نزوح اللاجئين: فمع تصاعد الهجوم الروسي على
أوكرانيا، وتفاقم الأوضاع، قد يؤدي ذلك إلى فرار ملايين السكان
المدنيين؛ للحصول على الحماية في البلدان الأوروبية المجاورة، حيث
يتهدد سكان أوكرانيا البالغ عددهم 44 مليون نسمة، التعرض لمخاطر
الحرب، مما يؤدي إلى زيادة أعداد النازحين والمشردين في أوكرانيا،
وهناك تقديرات بأن عدد اللاجئين قد يصل إلى خمسة ملايين لاجئ
أوكراني، وقد يتزايد أعداد اللاجئين مع إطالة أمد الحرب، وتشهد
بولندا، التي تشترك في حدودها مع أوكرانيا فرارًا أو لجوًء جماعيًا

في الوقت الحالي.
 



 
 

لعل أبرز الخاسرين من عملية الغزو الروسي هي
أوكرانيا، والتي ستتكبد خسائر يصعب تقديرها في
الوقت الحالي، لكن المؤكد أن أوكرانيا ستتحمل فاتورة
باهظة باعتبارها الدولة المستهدفة بالحرب، حيث
تتعرض المدن والمنشآت الأوكرانية الحيوية لهجمات
عنيفة، خاصة مع استمرار الهجوم الروسي بوتيرة
متسارعة ومتسعة، وقد تعرض الاقتصاد الأوكراني
بالفعل لضربات قاسمة، وخسائر فادحة، نتيجة تدمير
البنية التحتية،وقصف المنشئات الصناعية، إضافة إلى
الخسائر الجسيمة للجيش الأوكراني،والذي يتم استهداف

قواته بأسلحة عالية الدقة من قبل القوات الروسية.
   والأخطر أن أوكرانيا قد تنتهي إلى التقسيم
أوكرانيا، إذا ما نجحت القوات الروسية في احتلال
كييف، فيمكن أن يكون هناك جزء تابع لروسيا وجزء
تابع للغرب، يؤدي إلى سيادة حالة من عدم الاستقرار
والتوتر المستمر، ليس في أوكرانيا وحدها، بل في
أوروبا أيضاً، وقد يدفع سقوط كييف إلى حرب شاملة
في المنطقة، خاصة وأن أوكرانيا لديها هواجس متعددة
تجاه روسيا، تدفعها إلى إثارة مخاوف الغرب من توسع 

 

 
 

روسيا، ومطالبة إياه بالوقوف في وجه "بوتين"
الذي تحدث غير مرة عن اعتبار أوكرانيا أكثر من
مجرد دولة مجاورة؛ بل إنها جزء لا يتجزأ من
التاريخ والثقافة والعالم الروحي الروسي على حد

قول الرئيس "بوتين".
 

كما يشير الوضع الذي وصلت إليه أوكرانيا منذ
اندلاع هذه الحرب، ومع انتشار حالات التدمير
وتعرض حياة المدنيين للخطر، وزيادة وتيرة
النزوح واللجوء، وتوقف حركة الاقتصاد، يشير
إلى دخول كييف في نفق مظلم بالفعل، وقد يزداد
الوضع سوءًا إذا لم تتوقف تلك الحرب، فهل كان
من الأفضل للشعب الأوكراني الوقوف على الحياد؟،
أم القبول بتكلفة الانحياز إلى الغرب ، وما يمكنه
أن تكبده أوكرانيا من خسائر وتضحيات -يحتمل
صعوبة تعويضها- نتيجة هذا الاختيار؟ في ظل

تزايد فاتورة الحرب؟.

مجلة أوراق القاهرةمركز رع للدراسات الاستراتيجية

"حرب بوتين" .. الأسباب والتداعيات وماهية الاحتمالات

أما على مستوى التداعيات الدول األكثر تأثًرا بالحرب في
أوكرانيا، يمكن تحديدها على النحو التالي:

 1- تداعيات الحرب على أوكرانيا: 



 
 

لعل الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، لم يكن
العامل الأول لتعرض روسيا لهذه المحاصر، فمنذ عام
2014، مع ضم موسكو لشبه جزيرة القرم، وتتعرض
لعقوبات اقتصادية من الغرب، تضاعفت إلى حد كبير،
بعد الاعتراف الروسي باستقلال جمهوريتي "دونيتسكول
وغانسك" عن أوكرانيا في الحادي والعشرين من
فبراير الماضي، وكذلك بعد قيام روسيا بغزو أوكرانيا
في الرابع والعشرين من ذات الشهر، والذي دفع الدول
الغربية إلى توقيع عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على

روسيا.
  ويشير السلوك الروسي، إلى عدم اكتراث "بوتين"
للضغوط الغربية، حتى أنه لم يلتفت لردود الأفعال
الدولية تجاه غزو أوكرانيا، ولا حتى لحجم خسائر
القوات الروسية، ويبدو أن "بوتين" استند في اتباع
هذا السلوك إلى عدد من نقاط القوة لدى روسيا،

أهمها:
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2- تداعيات الحرب على روسيا:
 

 
 

  -ما تمتلكه روسيا من قوة عسكرية واقتصادية
في مواجهة الغرب، كما أن الجيش الروسي يتمتع
بتفوق عسكري ساحق على القوات الأوكرانية، من
ناحية القوة الجوية والقدرات البحرية الواسعة
ـام ــقدر بأرق فضلًا عن القوات البرية التي تـ

ـين  راوح ب تـت
 

 
 

  - أن القوات الروسية تنطلق من أراضيها مباشرة، مما
يمكن القوات الروسية من الحصول على الإمدادات
والتعزيزات التي تمكنها من مواصلة هجومها على
أوكرانيا، وتشير تطورات الأحداث أن روسيا تحقق تقدمًا
كبيرًا على الأرض، خاصة وأن أن المدن الأوكرانية تسقط
تباعًا وروسيا لديها السيطرة الكاملة على الأجواء
الأوكرانية، مكنت القوات الروسية من مواصلة هجومها

نحو كييف.
 
 

 
 

  -قدرة روسيا على التأقلم مع العقوبات الغربية، فقد
أظهر بوتين" فهمًا واضحًا لحقيقة ما يمكن أن يصل إليه
رد الفعل الغربي، الذي يدور في معظمه حول فرض
العقوبات"، والذي دفع موسكو نحو قطع شوطًا كبيرًا
في بناء اقتصادها بشكل قوي منذ سقوط الاتحاد
السوفيتي، للعمل على تقليل تأثير العقوبات، كما تمكنت
روسيا من شراء كميات كبيرة من الذهب، كاحتياطي

استراتيجي لعمل عملة موحدة بدلًا من الدولار.
 
 

مجلة أوراق القاهرةمركز رع للدراسات الاستراتيجية



 
 

  - نجاح بوتين في تهيئة الشعب الروسي للحرب،
خاصة وأنه حاول امتصاص تأثير العقوبات الغربية
خلال السنوات الماضية، وأصبح لديه خبرة سابقة في
التعامل مع العقوبات القاسية، ويمكنه التعايش معها، من

خلال ما وفره من بدائل ذاتية.
 
 
 

 
 

  لكن بالرغم من ذلك، هناك تعاني روسيا من مواطن
ضعف، أهمها:الطوق الغربي حول روسيا، فحلف الناتو
متواجد بالفعل حول روسيا من كل اتجاه، وبدأ بالحشد ضد
روسيا، وقاد تحركات واستعدادات فعلية لمواجهة أية
احتمالات، لعل أهمها تنفيذ البند الخامس لحلف الناتو الذي
يقضي بالدفاع المشترك لكل الأعضاء إذا ما تم الاعتداء
على أحد من أعضاء حلف الناتو، خاصة وأن قوة دول
الحلف متمثلة في قوة أعضاءه مجتمعه، وهم (23) دولة
عضو، تشكل قوة كبيرة ضد روسيا، وهو أمر له مخاطره

وعواقبه الوخيمة.
 
 
 

 
 

  أيضاً، إذا نجحت الولايات المتحدة والغرب في توفير
بديل للغاز الروسي، ستفقد روسيا، سلاحًا مهمًا في
علاقاتها مع الغرب، ولن تتمكن من الضغط على أوروبا
بورقة الغاز، كذلك سيفقد الاقتصاد الروسي مصدرًا أساسيًا
من عائداته، إذ يعتمد على عائدات النفط والغاز بنسبة
60%، ما يعني أن أي توقف لإمدادات النفط والغاز

الروسي، معناه انهيار كبير للاقتصاد الروسي.
  وقد تلجأ الدول الغربية لتطبيق نظام "سويفت"،
وبالرغم من أنه سلاح ذو حدين، إلا أنه يشكل عقوبة
قاسية على روسيا، حيث سيصبح من المستحيل للمؤسسات
المالية الروسية إرسال الأموال إلى داخل أو إلى خارج

البلاد، ما يعرض الاقتصاد الروسي لصدمات كبيرة.
أيضًا رغم سيطرة الحكومة الروسية على الأوضاع الداخلية،
إلا أن تزايد تداعيات الحرب السلبية على الداخل الروسي،
يمكن أن يؤدي إلى خروج احتجاجات معارضة للحرب، وهو
ما حدث بالفعل مع بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، بخروج
عدة آلاف من الروس في شوارع موسكو ومدن أخرى؛
للاحتجاج على الغزو، ولكن السلطات الروسية تمكنت من

وقفها بشكل سريع.
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  -تشكيل تحالفات دولية على مستوى استراتيجي،
خاصة مع الصين، التي تعد أهم حلفاء روسيا، وترتبط
البلدان بعلاقات اقتصادية وعسكرية استراتيجية، أيضًا
تمكنت موسكو من توسيع نفوذها وعلاقاتها
الدولية،واستطاعت أن تحقق خطوات مهمة في التواجد
حول العالم، خاصة في البحر المتوسط والشرق الأوسط

وأفريقيا.
 
 
 

 
 

  -امتلاك سلاح الغاز، حيث يأتي ما يقرب من ٪44
من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز بالكامل من
روسيا، ومع استمرار حاجة الدول الأوربية إلى النفط
والغاز الروسي، وعدم قدرة الغرب على توفير البديل
يظل سلاحًا مهمًا في يد روسيا، وإن لم تستخدمه إلى
الآن، كما أن هناك مساعي حثيثة لتقليل احتياجهم
لإمدادات الطاقة الروسية، زاد الأوروبيون اعتمادهم

عليها.
 
 
 
 



 
 

   تشير طبيعة التدخلات في أوكرانيا، إلى أهميتها في
الاستراتيجية إلى روسيا وأوروبا على السواء، استنادًا
إلى ما تمثله من حد فاصل بين روسيا والغرب، في ظل
المخاوف المتبادلة وحالة عدم الثقة السائدة في
علاقات الجانبين، فمثلما يمثل التواجد الغربي تهديدًا
لروسيا، يشكل التواجد الروسي تهديدًا للغرب في

الوقت ذاته.
  ومن هذا المنطلق تتحرك دول الاتحاد الأوربي
للحيلولة دون سيطرة القوات الروسية على كييف،
والذي سيؤدي إلى فرض أوضاع جديدة من الآن
فصاعدًا، أهمها هو تحول أوروبا إلى منطقة أزمات،
وقد تدخل في مساحة حرب بعد فترة طويلة من
الاستقرار، وهو ما سيكون مكلفًا للأوروبيين إلى حد
بعيد، ليس فقد ما يتعلق بتهديد إمدادات الغاز إلى
أوروبا بأوكرانيا طريق عبور رئيسي للغاز
الروسي،ولكن السيطرة على العاصمة كييف، ستمكن

موسكو من تقويض الأمن في أوروبا كلها.
أيضًا سيعاني الاقتصاد الأوربي من الاستنزاف نتيجة  
ارتفاع أسعار الطاقة، فعقب الغزو الروسي، ارتفعت
أسعار النفط لأكثر من 100 دولار للبرميل، ولا زالت
الأسعار في تزايد مستمر، ويمكن أن تتجاوز الحد إذا ما
تعرضت إمدادات الغاز الطبيعي في أوروبا للتوقف، حيث
يتطلب توفير بدائل الكثير من الوقت، ومن المرجح أن

 
 

 تشهد الاقتصادات الأوربية حالة من الضغوط
التضخمية نتيجة توتر إمدادات السلع الأساسية أكثر

مما كانت عليه قبل الحرب.
  كذلك ستعاني أوروبا من مشكلة تدفق اللاجئين من
أوكرانيا، حيث أعلنت الدول الأوربية حالة استنفار
لاحتواء أزمة اللاجئين الفارين من الحرب، وهي
مشكلة قابلة للتفاقم مع طول أمد الحرب، ويمكنها

زعزعة الاستقرار في أوروبا بأكملها.
 

   لكن الملمح الأبرز لهذه للهجوم الروسي على
أوكرانيا، دفع أوروبا إلى تعزيز تعاونها مع
الولايات المتحدة لحماية استقرارها، وقيادة مساعي
استعادة وضعية حلف الناتو السابقة، في مواجهة
تهديدات روسيا العسكرية، ومحاولتها التأثير على
الوضع العام في أوروبا، في الوقت ذاته عزز مساعي
مطالبات بعض الدول الأوروبية بإنشاء جيش أوروبي
مناسب، حتى تتمكن أوروبا من مواجهة التهديدات
المستقبلية، وإن ظل العامل الحاسم في أمن أوروبا
مرتبطًا بدور الولايات المتحدة، فحتى لو نجحت
الدبلوماسية في إنهاء هذه الحرب، قد تسعى روسيا

إلى ممارسة دورًا جديدًا في أوروبا.
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3- تداعيات الحرب على أوروبا:
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   فيما تؤكد الولايات المتحدة عدم التدخل العسكري
في الحرب في أوكرانيا، طالمًا، لم تطول دولة عضو
في حلف الناتو، وإن اتجهت إلى فرض المزيد من
العقوبات الاقتصادية على روسيا، مستثنية نظام سويفت
المالي، باعتباره أحد أصعب الخيارات المالية المتاحة
التي يمكن أن اتخاذها، حيث أكد الرئيس الأميركي "جو
بايدن"الخميس 24 فبراير: "أن بلاده لن تفعل
العقوبات على نظام "سويف"، الخاص بالتحويلات بين
البنوك، باعتبار العقوبات الاقتصادية التي تم فرضها،
تتجاوز في تأثيرها نظام سويفت، في الوقت ذاته
تخشى واشنطن الارتدادات العكسية لاستبعاد روسيا من
هذا النظام، باعتباره سلاح ذو حدين، يمكن أن يضر

الشركات الأمريكية.
 

   وتشكل التداعيات الاقتصادية أكثر المخاطر تأثيرًا
على الاقتصاد الأمريكي،فرغم أن الولايات المتحدة لا
تعتمد كثيرا على التجارة مع روسيا، إلا أنها ليست
ـقد أدت  حرب، ف ــك اـل بمعزول عن العواقب المحتملة لتل

 

 
لحرب إلى ارتفاع أسعار الوقود في الولايات
المتحدة، وهناك مخاوف من حدوث أزمة بنزين
مرتقبة، كما أدى ارتفاع الأسعار إلى زيادة نسبة
التضخم بنسبة كبيرةـ كأكبر زيادة سنوية شهدها

التضخم في الولايات المتحدة منذ 40 عامًا. 
 

إمكانية تعرض الولايات المتحدة إلى هجمات
إلكترونية مدمرة، باعتبارها وسيلة بالغة الأهمية في
الرد على العقوبات الأمريكية، الأمر الذي يشكل
خطورة على المصالح الأمريكية، ولا شك أن الحرب
في أوكرانيا ستلقي المزيد من التداعيات السلبية على
العلاقات الأمريكية الروسية، والتي قد تشهد المزيد
من التدهور، خاصة إذا وسعت روسيا من وجودها في

أوكرانيا أو هددت أيًا من دول حلف الناتو.
تراجع النفوذ الأمريكي، إذا ما تمكنت روسيا بالفعل
من سيطرتها على كييف، والذي يعكس مستوى عجز
الولايات المتحدة عن ردع روسيا، على الأقل في
أوكرانيا، الأمر الذي يفرض تحولًا جديدًا في طبيعة
النظام الدولي منذ نهاية الحرب الباردة، أبرز ملامحه

هي الصعود الروسي والصيني.
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4 - تداعيات الحرب على الواليات المتحدة:
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   لا تعتبر المنطقة العربية ومصر بمعزل عن تداعيات الحرب في أوكرانيا،
فرغم التباعد الجغرافي؛ إلا أنه في عالم اليوم تتأثر كل مناطق العالم بما يحدث
في إحداها، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة،ولعل من أخطر التداعيات
السلبية على المنطقة العربية ومصر، هي تلك المرتبطة بالأمن الغذائي، حيث
تعتمد غالبية الدول العربية -مصر وتونس خاصة- على استيراد القمح من روسيا
وأوكرانيا، فقد تؤدي الحرب إلى وقوف إمدادات أو شحنات الحبوب القادمة من
تلك المناطق، وقد يتأثر قطاع السياحة القادمة من روسيا إلى مصر وتونس

وتركيا بشدة، جراء هذه الأحداث. 
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5 - تداعيات الحرب على المنطقة العربية:
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    - التحرك العسكري على الأرض: من خلال
الهجوم المتعدد والواسع على أوكرانيا، وإن أبطأت
القوات الروسية من وتيرة هجومها على كييف،
رغبة في تقليل حجم الخسائر في قواتها، في ظل
ما تواجهه هذه القوات من مقاومة، وصعوبات في
حصار المدن الكبيرة، لكنها تحقق المزيد من
المكاسب في عدة مناطق، حتى أن هناك قوات برية
روسية أصبحت على مقربة من العاصمة كييف، وي
حال ما نجحت تلك القوات في السيطرة على كييف
بالفعل، يمكن أن تتوقف الحرب، واللجوء إلى
التفاوض، خاصة وأن ميزان القوة على الأرض، لا
يزال يميل لصالح روسيا، فكييف وحدها، لن تتمكن

من الصمود أمام الإصرار الروسي.
 
 

 

 
لا شك أن تسارع وتيرة الأحداث، وتطورات الحرب في أوكرانيا، تضع الجميع في حيرة كبيرة في فهم
طبيعة المشهد ونهاياته المتوقعة، في ظل تداخل الأزمة وتشابك أطرافها، خاصة وأنها بين واحدة من
أكبر القوى العالمية، وفي ضوء تطور الأحداث وحالة الإرباك التي تتسم بها يصعب توقع نتائجها، وإن

من الممكن توقع خمسة نهايات محتملة، تأتي على النحو التالي:
 

نجاح روسيا في احتالل كييف: 
 

وهو هدف سبق وأعلن الرئيس "بوتين" عدم التراجع
عنه، وتعتمد روسيا للوصول هذا الهدف على التحرك

وفق ثلاثة محاور، هي: 
 

 
 

  ـ  فتح المجال للتفاوض: فرغم التصعيد تفتح
موسكو فرصة للحلول الدبلوماسية، في إطار سياسة
تمزج بين لغة القوة والتفاوض، وقد أكد الرئيس
الروسي فلاديمير بوتن، الأربعاء، 23 فبراير
2022، أن مصالح بلاده وأمنها "غير قابلة
للتفاوض"، إلا أنه أكد في الوقت ذاته على أن
موسكو مستعدة للبحث عن "حلول دبلوماسية"
للأزمة الراهنة مع أوكرانيا والغرب، وقد تم إجراء
أول محادثات بين موسكو وكييف منذ بدء العملية
العسكرية الروسية، الإثنين 28 فبراير، في

منطقة الحدود الأوكرانية البيلاروسية.
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المحور الخامس- السيناريوهات المحتملة للغزو الروسي ألوكرانيا:
 

السيناريو األول - 



مجلة أوراق القاهرةمركز رع للدراسات الاستراتيجية  
غير أنه من المؤكد أن نجاح روسيا في هذه الحرب،
سيمكنها من فرض شروطها الأمنية والاقتصادية على
الغرب، بوضع أوكرانيا على الحياد، والتخلي عن مساعي
انضمامها إلى حلف الناتو مستقبلًا، ورفض قبول السويد
وفنلندا الُمحتمل في حلف الناتو، وإبعاد الدرع
الصاروخية الأمريكية عن شرق أوروبا، والضغط لإنهاء
العقوبات الاقتصادية الغربية، وقد يسعى إلى نيل
الاعتراف الدولي باستقلال إقليم "دونباس" عن

أوكرانيا نهائيًا.
 
 
 

 ـ  التهديد بقوة الردع النووي: فقد حذر الرئيس
"بوتين"، بأن لديه الأسلحة المتاحة إذا تجرأ أي شخص
على استخدام الوسائل العسكرية في محاولة لوقف
سيطرته على أوكرانيا، في الوقت نفسه اتخذ أمر بوضع
بتجهيز قوة الردع النووي، الأمر الذي يثير مخاوف
شديدة، فمجرد الإشارة إلى الأسلحة النووية يمكنه أن
يحدث هزة عنيفة لدى الدول كافة خشية حدوث أية

المواجهة نووية.
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    ولعل خروج روسيا منتصرة في هذه الحرب، سواء
بالاستيلاء على كامل الأراضي الأوكرانية، أو الاكتفاء
باحتلال كييف، سيدفع روسيا إلى فرض شروطها على
الغرب، وربما يفتح شهية "بوتين" بتعزيز نفوذ أكثر،
والاتجاه إلى اجتياح دول البلطيق الثلاث "لاتفيا،
ليتوانيا، واستونيا"؛ إلا أن عضوية هذه الدول الثلاث
في حلف الناتو، ستجبر بوتين على عدم الإقدام على
هكذا خطوة، حتى ولو حقق كامل أهدافه في أوكرانيا،
إذ أن حلف الناتو لن يتنظر كثيرًا في الرد على روسيا
حال إقدامها على استكمال مسيرتها التوسعية، وسيقوم
بالرد فورا؛ خشية استمرار الابتزاز الروسي، أو دفع
القوى الأخرى كالصين إلى ممارسة ذات السلوك الروسي

في تايوان.
 

   
 

   وذلك في إطار مساعي الأطراف الدولية لتسوية
الأزمة، والوصول إلى صيغ دبلوماسية لوقف الحرب، في
ضوء ما يمكن أن تسفر عنه المفاوضات من وضع ضمانات
لأطراف الأزمة، وقد تقود أطراف دولية مفاوضات بعيدة

عن الأضواء، تقبل بحياد أوكرانيا.
وقد بدأت الجولة الأولى من المحادثات بين أوكرانيا
وروسيا بالفعلالإثنين28 فبراير، في موقع على الحدود
مع بيلاروسيا، في إطار المساعي إلى التوصل إلى وقف
الحرب، لكن لم يتم التوصل إلى حلول في هذه الجولة،
وهناك استعدادات لإجراء جولات أخرى، ما يعني أن الحرب
والمفاوضات تسيران جنبًا إلى جنب، ففي الوقت الذي أكدت

ــدء  ــ ـمام بب ــ فيها روسيا الاهت
 

السيناريو الثاني - 

اللجوء إلى المفاوضات والحل الدبلوماسي: 



 
 

وفي حال نجاح المفاوضات في الوصول إلى حل لوقف
الحرب، يمكن لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة
الانتشار في مناطق التماس، واستبدال القوات الروسية
في شرق أوكرانيا بما يدعم عملية وقف إطلاق النار،
وقد يكون هذا السيناريو هو الأكثر ترجيحًا، إذا ما
نجحت المفاوضات في احتواء الأزمة، وإن كان إحداث
توافق بين روسيا والغرب بشأن الوضع في أوكرانيا،
يتطلب مسارًا طويلًا للتفاوض، في إطار البحث عن
الترتيبات الأمنية والخطوات والإجراءات التي يتمكن أن
تتخذها روسيا من ناحية، وأوكرانيا والغرب من ناحية

أخرى.
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والذي يرتبط بعجز القوات الروسية في احتلال كييف،
والاتجاه إلى إطالة أمد الحرب، ويمكن أن تتعرض القوات
الروسية لعملية استنزاف كبيرة، خاصة إذا نحج الدعم الغربي
في تعزيز قدرات الجيش الأوكراني، ونجاح الأخير في
تكبيد القوات الروسية خسائر كبيرة، تدفعها إلى التراجع،
لكن ذلك قد يبدو مستبعدًا في ظل ما تحوزه روسيا من

قوة، يمكنها الاستمرار في الحرب لفترات طويلة.
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مفاوضات مع أوكرانيا والتوصل إلى اتفاق يصب في
مصلحة الطرفين، أشارت كييف إلى أنها "لا تعول

كثيرا" على أنها قد تفضي إلى إنهاء الغزو الروسي.
 
 
 

 

   لكن من الممكن للعقوبات الغربية على روسيا، أن
تحدث أثرًا مدمرًا للاقتصاد الروسي، إذا ما فشلت
التدابير الروسية في الحد من تأثير هذه العقوبات، لا
سيما إذا تم تطبيق نظام "سويفت" بصرامة، مما يجبر
موسكو على وقف الحرب أوكرانيا، وإن كان الرئيس
"بوتين" أكد أن العقوبات الغربية لن تثني موسكو عن

تحقيق أهدافها من غزو أوكرانيا".
 
 
 
 
 

السيناريو الثالث

فشل روسيا في احتالل كييف، وإجبارها على
مغادرة أوكرانيا:



 
 

ويتمثل في طول أمد الحرب وتكبد الأطراف المزيد من الخسائر، ولجوء أحد الأطراف إلى استخدام
أسلحة غير تقليدية، نتيجة الشعور بالهزيمة، خاصة روسيا، فمن المستبعد أن يقبل "بوتين" أن تلقى
روسيا بعد هذه الحرب نفس مصير ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، وهو ما قد يدفعه إلى الاستمرار

وربما التصعيد،لكن يتوقف هذا الاحتمال على عدد من العوامل:
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  ـ  اتجاه الغرب إلى التصعيد مع روسيا بالفعل:
عبر ممارسات استفزازية وأكثر عدائية، من خلال
فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية، والتي قد
تساهم في تكبد الاقتصاد الروسي المزيد من
الخسائر التي يصعب تعويضها، خاصة إذا ما تم
إخراجروسيا من نظام "سويفت"، واتجهت الدول
الغربية إلى فرض المزيد من القيود على حركة
الصادرات الروسية، ومحاصرة الاقتصاد الروسي
ومحاولة تدميره، فيما يشبه استخدام أسلحة نووية

اقتصادية ضد روسيا. 
  أيضا تقديم الغرب لدعمًا عسكريًا مباشرًا إلى
أوكرانيا عبر تمويل شراء المزيد من الأسلحة
لأوكرانيا، ودعم عمليات تجنيد المتطوعين من كافة
ــؤكد أن أنحاء العالم للحرب مع أوكرانيا، كذلك من الم
 الإعلان عن مناقشة انضمام فنلندا والسويد إلى حلف
الناتو تصعيدًا خطيرًا للحرب، حيث يشكل الدولتان فناءًا
خلفيًا لروسيا، وهو ما حذر منه الرئيس "بوتين" غير
مرة، حيث أكد بأن قبول السويد وفنلندا الُمحتمل في
حلف الناتو سيستدعي ردًا حازمًا من موسكو، وقد
اعتبر الكثير من المحللين أن هذا التهديد يزيد ِمن
تعقيد الأمور، وقد يدفع إلى التصعيد مع الغرب، لكن
لا يزال البلدان حذرين في هذه المسألة خشية تعرضهم

المصير أوكرانيا.
 

 

   ـ  دخول أطراف أخرى في الحرب: سواء كانت
مع روسيا "مثل بيلا روسيا، أو الصين"، أو مع
أوكرانيا، خاصة تركيا – العضو في حلف الناتو-
وهو أمر له ما بعده، فقد يدفع بتحول الحرب
بالكلية، حيث سيدفع ذلك بدخول حلف الناتو إلى
الحرب مباشرة، استنادًا إلى المادة الخامسة لميثاق
الحلف،وهنا لا يمكن الحديث عن العواقب والخيمة،
على اعتبار أن الجانبين يمتلكان أسلحة ردع نووية.

 
 
 
 
 
 

تصعيد األزمة: 
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السيناريو الرابع



 

 ـ  شخصية الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"
نفسه: فهي من أكثر النقاط غموضًا في هذه
الأزمة، فمن غير الواضح أي من القرارات يمكنه
اتخاذها مع تطور الأحداث على الأرض،والذي
دفع الرئيس الأمريكي "بايدن" إلى القول"إن لا
أحد يعرف ما سيفعله بوتين، ويصعب التنبؤ
بنواياه،وطبيعة الشكل الذي سيتخذه"، خاصة
وأن طموح الرئيس "بوتين"يبدو أبعد من

أوكرانيا.
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ـ قدرة روسيا على التحمل: سواء تحمل الكلفة
العالية للحرب في أوكرانيا، أو كلفة العقوبات
الغربية المفروضة على موسكو، أو طول أمد
الحرب، فقد استمرت الحرب في قره باغ 44
يومًا في عام 2020، كما أن روسيا اتخذت
عدد من الإجراءات في مواجهة العقوبات منذ عام
2014، عقب ضم شبه جزيرة القرم، حيث
اتجهت موسكو إلى تحصين الاقتصاد الروسي من
العقوبات الغربية، حيث كشف حاكم البنك
المركزي الروسي، الاثنين الأول من مارس، عن
امتلاك روسيا لنظام بديل لنظام سويفت، الذي
تهدد الدول الغربية بمنع روسيا من استخدامه إثر
تدخلها العسكري في أوكرانيا، وأن موسكو وضعت
خطة للرد على العقوبات يتم تنفيذها، كما أنشأ
630 مليار البنك المركزي الروسي صندوق ـب

دولار في مواجهة الاضطرابات.
 
 
 
 
 
 

سيناريو المعادلة الصفرية والوصول إلى حافة الهاوية:   
 

   باعتبار إن روسيا تخوض حربًا وجودية، وكلما تداعى عليها الأطراف الدولية، قد
تلجأ إلى استخدام قوة الردع النووية فرغم أنه على الآن لا تزال موسكو تتحرك في
إطار بدائلها الاستراتيجية، في إطار مساعيها الرامية إلى تحقيق مطالبها الأمنية، لكن
السؤال، فيما لو ضاق الخناق على "بوتين"، ومورست ضد روسيا ضغوطًا تعجيزية، هل
يدفعه ذلك إلى استخدام السلاح النووي؟،الذي سبق وأعطى أوامره بتجهيز قوة الردع

النووية؟.

السيناريو الخامس



 
 

    وفي واقع الأمر
 

    لا تزال هناك صعوبة في فهم طبيعة المشهد بشكل نهائي ما بين الحشد والحشد المضاد،
واحتمالات التصعيد والتصعيد المضاد، وتطور المعارك على الأرض، مع اللجوء إلى مسار التفاوض
للوصل إلى وقف محتمل لإطلاق النار، وهو ما يعني أن كل السيناريوهات واردة، وذلك بالنظر

للاعتبارات، سالفة الذكر.
 

    وبالتالي؛ يصعب التكهن بما يمكن أن تذهب إليه تطورات هذه الحرب، فقد تحسم في غضون
أيام أو أسابيع، نظرا للتداعيات شديدة الخطورة على العالم، فقد تأخذ الحرب أيا من المسارات
السابقة الذكر، وإن توقفها، يرتبط بعاملين مهمين، الأول هو تمكن "بوتين" من احتلال كييف في
أسرع وقت ممكن، والثاني مدى صمود أوكرانيا أمام الغزو الروسي في ضوء الدعم الغربي المقدم
اللازمة للاستمرار، برغم الدعم الغربي لها، وقد نشهد ممارسة للضغط والضغط المضاد، في إطار

مساعي كل طرف لتحقيق مطالبة من تلك الأزمة.
 

استنادًا إلى ما سبق:
 

    نجد أن الجميع يراقب عن كثب تطورات الحرب في أوكرانيا، وما إن كانت ستقود إلى تغيير
المشهد أم لا؟ لا سيما أنها تنطوي على أبعاد وحسابات استراتيجية وجيوسياسية كبرى ومعقدة،

تتعلق بصراعات ونفوذ القوى العالمية!
 

   وفي ضوء المؤشرات السابقة من المؤكد أن الرئيس "بوتين"، والقوى الغربية، يدركون جميعًا
العواقب التي ستقع جيدا حال اتخاذ المزيد من الخطوات التصعيدية، ومن السابق للأوان الحديث عن
نجاح الغزو الروسي لأوكرانيا، بنفس الدرجة لا يمكن وصف ذلك الغزو بالفاشل، ذلك أن فرصة
السيطرة الروسية على كييف وإخضاع الغرب للمطالب الروسية، لا تزال مسألة صعبة، وكذلك

إخضاع روسيا للشروط الغربية.
 
 

"حرب بوتين" .
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    وإن كان من المتوقع أن تلجأ روسيا إلى تخفيض التصعيد حول أوكرانيا إذا ما تمكنت من تحقيق
أهدافها مرحلياً، حيث ستلجأ إلى إظهار بعض جهود حسن النية تجاه وجودها العسكري في أوكرانيا،

مما يدفع بتغير لجو العام، والبحث جديًا للوصول إلى حل وسط بين روسيا والغرب.
 

   والمؤكد أنه في المدى القريب ستكون هناك مواجهة غربية حتمية مع بوتين، وإن كانت ليست
بالضرورة عسكرية، ذلك أن الغرب سيرى في عدم الرد على السلوك الروسي، سيمنح "بوتين"
فرصة أكبر للاستقواء والتوسع؛ خاصة بعدما تحدث صراحة عن نيته استعادة إمبراطورية روسيا
القيصرية المسيحية، وفق ما طرحه من مبررات ودوافع يراها أخلاقية، وهو أمر لا شك يضع

منطقة شرق أوكرانيا وأوروبا برمتها على المحك.
 
 

   لكن يبقى السؤال لماذا لا يكون هناك تراجعًا مزدوجًا، تتراجع فيه روسيا عن احتلال أوكرانيا،
ويتراجع حلف الناتو عن نشر صواريخ على الأراضي الأوكرانية، باعتبار ذلك السيناريو الأكثر
تخفيفًا لحدة هذه الأزمة، بدلًا من أن تنزلق الحرب إلى ما لا يحمد عقباه، وتتحول إلى كارثة
عالمية؛ فليس من مصلحة روسيا والغرب استمرار هذه الحرب، بالنظر إلى أسباب الحروب العالمية
الأولى والثانية، والتي كانت أقل بكثير من الوضع الحالي، ولعل ذلك هو ما يجعل القوى الدولية
تتحسس خطواتها، فأي حادث عارض يمكن أن يؤدي إلى توسع رقعة الحرب بالفعل، استنادًا إلى
حالة الإرباك، والقلق العالمي المتزايد، تجاه استمرار هذه الحرب، خشية انزلاقها إلى فوضى
ليست خلاقة، تقود العالم إلى الدخول في أزمات استراتيجية عالمية، تدفع بتطور الأحداث إلى

حرب عالمية ثالثة لن تستثني أحد!!.
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