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فوز الرئيس الفرنيس اميانويل ماكرون بوالية رئاسية ثانية. افالت الرئيس االمرييك جو بايدن من الخسارة يف االنتخابات النصفية. 
عودة بنيامني نتنياهو اىل رئاسة الحكومة االرسائيلية. اندالع حركة احتجاجات يف ايران. تجدد النزاع بني ارمينيا واذربيجان. توقيع 
اتفاق ترسيم الحدود البحرية بني لبنان وارسائيل. سياسة التوجه رشقا التي بارشتها السعودية. احداث حفلت بها سنة 2022، لكن 

الحدث الذي قلب املشهد العاملي رأسا عىل عقب هو الحرب الروسية عىل اوكرانيا 

نحو نظام عاملي جديد محوره أميركا والصني
حرب أوكرانيا خلطت أوراق العالم

 2022 العام  حدث  هي  االوكرانية  الحرب 
والعنوان االبرز املهيمن، وسيكون ايضا حدث 
يف  بدلت  الحرب  هذه   .2023 الجديد  العام 
السياسية،  وخارطته  ومساره  العامل  اوضاع 
االجندات  ترتيب  واعادت  االوراق  وخلطت 
واالولويات. العامل بعد هذه الحرب لن يكون 
بالتأكيد مثلام كان قبلها. حرب اوكرانيا ستعيد 
اسس  وفق  الجديد  العاملي  النظام  صياغة 
هو  التغيري  هذا  وسيكون  جديدة،  ومبادئ 
الحرب  انتهاء  منذ  وحجمه  نوعه  من  االول 
انتهاء  منذ  االقل  عىل  او  الثانية،  العاملية 
انهيار  مع  التسعينات  بداية  الباردة  الحرب 

االتحاد السوفيايت. 
محطة  تكون  العامل  يف  وحروب  احداث  مثة 
اىل  وتؤدي  حاسمة،  تحول  ونقطة  مفصلية 
تغيري جذري يف املسار الدويل ومجرى التاريخ. 
من  النوع  هذا  مثل  شهدنا  عاما   20 قبل 
املتحدة  الواليات  تعرضت  عندما  االحداث 
تحول  ذلك  وتال   2001 سبتمرب   11 لهجامت 
جذري يف سياسة الواليات املتحدة الخارجية، 
لتصبح سياسة هجومية ويحصل غزو عسكري 
العامل  ويرزح  للعراق،  وبعدها  الفغانستان 
املزدوج  الغزو  هذا  ارتدادات  تحت  لعقدين 
يف  املرحلة  هذه  تتالىش  ان  قبل  ووطأته، 
االمس القريب مع انسحاب امريكا املتدرج من 
العراق وانسحابها الدراماتييك من افغانستان.

االمرييك  والغزو  ايلول   11 كانت هجامت  اذا 
جديدة  قواعد  رسام  والعراق  الفغانستان 
لرصاع النفوذ ولنظام امني جديد يف العامل ملدة 
عرشين عاما، فان حرب اوكرانيا والغزو الرويس 
قواعد  قادمة،  ولسنوات  سرتسم  الوكرانيا 
باردة جديدة  ولحرب  الدويل  للرصاع  جديدة 
انطالقا من اوروبا. هذه الحرب تدمر اوكرانيا 

وتطيح استقرار اوروبا القلقة واملذعورة، وترد 
الروح واالعتبار اىل حلف شامل االطليس الذي 
كان يف حال موت رسيري، ويبعث من جديد. 
القى الغزو الرويس بتبعاته عىل مجمل النظام 
اوراق جيوسياسية. وضع  اعاد خلط  العاملي. 
دوليا.  واملعزول"  "املنبوذ  وضع  يف  موسكو 
وحد الغرب يف مواجهة الرئيس الرويس بوتني 
وخلط  النامئة  االوروبية  الهواجس  وايقظ 
اوراق العالقات والتحالفات يف الرشق االوسط.
مام ال شك فيه ان اوروبا واجهت هذا العام 
العاملية  الحرب  منذ  واخطرها  ازمة  اسوأ 
رضبت  اوكرانيا  عىل  الروسية  الحرب  الثانية. 
دول  ودفعت  االورويب،  االمني  العمق  يف 
وتعزيز  اوضاعها  ترتيب  اعادة  اىل  االتحاد 
االستقرار  رضبت  كام  العسكرية.  قدراتها 
االقتصادي بعدما تبني ان العقوبات االوروبية 
يف  حدين"،  ذو  "سالح  روسيا  عىل  املفروضة 

مع  مهددا  االجتامعي  االستقرار  بدأ  وقت 
اوروبا  وداخلها.  اوروبا  يف  لجوء  موجة  اكرب 
وتجتاز مرحلة خطرية  كثرية،  تحديات  تواجه 
يف مسريتها التاريخية املليئة بالدماء والدموع. 
الهواجس  وايقظت  داهمتها  حرب  وبازاء 
وخوف  قلق  حال  اوروبا  تعيش  التاريخية، 

وسط اجواء انقسام وارتباك.
تعد الحرب الروسية عىل اوكرانيا، بالنسبة اىل 
بكثري  اكرث  اللعبة  لقواعد  تغيري  مثابة  اوروبا، 
فريوس  جائحة  اثناء  الوضع  عليه  كان  مام 
السياسات  حيث  من  فقط  ليس  كورونا، 
االمنية والدفاعية ولكن يف االقتصاد باكمله، اذ 
ان الحرب والعقوبات االقتصادية التي فرضت 
عىل روسيا اديا اىل تحوالت كبرية يف االقتصاد 
واالسواق يف اوروبا مقارنة باالزمات السابقة. 

اقتصاديا، تواجه اوروبا ازمة وتحوال اقتصاديا 
اعتامدها  ونتيجة  اوكرانيا  ازمة  نتيجة  كبريا، 

تقرير
شوقي عشقوتي

lionbars@hotmail.com

من  صلبة  قوة  تصبح  ان  اىل  والتجارية 
ان  الواضح  من  لكن  الجيوسياسية.  الناحية 
صياغة  اىل  تفتقر  الكربى  االوروبية  الدول 
االزمة  حيال  موحد  سيايس وعسكري  موقف 
االوكرانية، وحيث كشفت ازمة اوكرانيا حجم 
التباين يف املواقف بني الدول بازاء العالقة مع 
عىل  الحفاظ  عىل  يحرص  من  وهناك  روسيا. 
الحيوية  املصالح  بسبب  روسيا  مع  التعاون 
معها، وهناك تباين يف الخيارات االسرتاتيجية 
كل  رؤية  من  ميتد  التباين  وهذا  االوروبية، 
اىل  ودوره،  االورويب  االتحاد  لشكل  دولة 
فان  لذلك،  وادارتها.  الدولية  القضايا  مقاربة 
الحديث عن عسكرة االتحاد االورويب او بناء 
جيش اوروىب موحد او تزايد نفوذ اوروبا من 
القوة العسكرية امر ما زال بعيدا عن  خالل 
اهتامم  جعلت  اوكرانيا  يف  فالحرب  الواقع. 
اوروبا بزيادة قدراتها العسكرية حقيقة، اال ان 
قدرتها عىل منافسة القوى العسكرية الثالث 
والصني  املتحدة  الواليات  اي  العامل  يف  االوىل 
تغيري  اىل  وستحتاج  بعيدة،  زالت  ما  وروسيا 
ليك  واملجتمعية  السياسية  الثقافة  يف  عميق 
يتقبل االوروبيون فكرة االنتقال من االعتامد 
عىل تأثري منوذج اقتصادي وثقايف وسيايس اىل 
العسكرية، وهو امر  قطب يعتمد عىل قوته 
او  املنظور  املستقبل  وارد يف  غري مؤكد وغري 

املتوسط. 
ومع ان الحرب ستنتهي، لكن ال ميكن معرفة 
لن  اوروبا  لكن  ذلك،  سيبدو  كيف  وال  متى 

تكون كام هي بعد االن. 
الطاقة  وازمة  االوكرانية،  الحرب  ان  شك  ال 
والغذاء يف العامل، وتعرث املفاوضات النووية مع 
ايران، والتوجس من التوغل الصيني والرويس 
يف املنطقة، عوامل دفعت واشنطن اىل تغيري 
سياستها تجاه املنطقة ومحاولة ترميم عالقاتها 
حيث  التقليديني،  االسرتاتيجيني  حلفائها  مع 
تشهد املنطقة حراكا اقليميا اوسع، نراه، اضافة 
اىل محتواه االمني والدفاعي الشديد االهمية 
حيويني  عاملني  عىل  يرتكز  املرحلة،  هذه  يف 
ملستقبل املنطقة، هام السالم واالقتصاد. هذه 
يتم  التي  واالئتالفات  الجديدة  التشكيالت 
االوسط  الرشق  خارطة  ان  اىل  تشري  انشاؤها 

ومن  التغيري،  يف  آخذة  الجيوسرتاتيجية 

الواليات املتحدة اضطرت 
الى تغيير استراتيجيتها في 

الشرق االوسط

عىل النفط والغاز الرويس، فعمدت اىل ترسيع 
خططها لتقليل اعتامدها عىل مصادر الطاقة 
الروسية التي ال تزال تشكل عنرصا اساسيا يف 

عجلة االقتصاد االورويب.
الحسابات  االوكرانية  الحرب  غريت  سياسيا، 
عليها  يتعني  التي  اوروبا  يف  االسرتاتيجية 
التحرك قبل ان تفقد زمام االمور يف املستقبل 
القوة  عباءة  من  والخروج  تجاوزها،  ويتم 
الناعمة التي تقترص عىل الجوانب االقتصادية 

الحرب يف اوكرانيا بالواسطة. الرئيس الرويس فالدميري بوتني.

الرئيس االمرييك جو بايدن.
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اقتصادية وجيوسياسية  عوامل  ان  الواضح 
يف  روسيا  حرب  فمن  التحول.  هذا  اىل  ادت 
الصني  توغل  اىل  النفط،  اسعار  اىل  اوكرانيا، 
وباء  بعد  العاملي  االقتصاد  وواقع  الخليج،  يف 
االنعطاف  اىل  واشنطن  اضطرت  كورونا، 
ووضعت جانبا شعارات الدميقراطية وحقوق 

االنسان.
عىل امتداد عقدين من الزمن، وتحديدا منذ 
هجامت 11 سبتمرب 2001، تحولت امريكا يف 
افغانستان  من  الكبري،  االوسط  الرشق  اتجاه 
اىل العراق، ووضعت اسرتاتيجيا عامة من ابرز 
بنودها، اعتامد القيادة من الخلف، عوضا عن 
القيادة املبارشة والحضور العسكري الكثيف، 
مجتمعات  تشكيل  سياسة  من  واالبتعاد 
االلتزام  وتخفيض  الداخل،  من  حلفائها 
العسكري املبارش يف املنطقة، وتخفيض الرصاع 
العايل الوترية مبا ال يدفع واشنطن اىل الغرق يف 

املنطقة وتحمل تبعاته.
حرب  وعدلتها  جمدتها  االسرتاتيجيا  هذه 
ومصدر  املطلقة  االولوية  باتت  التي  اوكرانيا 
واشنطن  فيها  وجدت  التي  الداهم،  الخطر 

الفرصة السانحة لكرس روسيا واضعافها.
منذ بداية ازمة اوكرانيا، هدفت ادارة الرئيس 
جو بايدن لعدم جعلها ازمة روسية ـ امريكية، 
ووضعتها يف اطار ازمة تتعلق بسيادة اوكرانيا 
وسعت  الدويل.  للقانون  روسيا  وانتهاكات 
القوات  ان  معلنة  حمر،  خطوط  رسم  اىل 
القوات  ضد  القتال  يف  تتدخل  لن  االمريكية 
ان  ذلك  شأن  من  ألن  اوكرانيا،  يف  الروسية 
واكدت  ثالثة،  عاملية  حرب  اندالع  اىل  يؤدي 
كل  عن  للدفاع  فقط  عسكريا  ستتدخل  انها 
شرب من ارايض دول حلف الناتو اذا تعرضت 
مبدئية  سياسة  وتبنت  اعتداء.  الي  منها  اي 
عقوبات  فرض  يف  متثل  اولها  البعد،  ثالثية 
ضخمة عىل روسيا، وثانيها متثل يف ارسال االف 
الجنود االمريكيني لالنتشار يف دول حلف الناتو 
القريبة من اوكرانيا، وثالثها تقديم مساعدات 
االوكراين.  الجانب  اىل  ومالية سخية  عسكرية 
تخفي  املتحدة  الواليات  تعد  مل  الواقع،  يف 
اوكرانيا،  الدائرة يف  الحرب  انخراطها يف  مدى 
التي باتت تشكل خط الدفاع االول عن العامل 

الغريب يف مواجهة روسيا.

اىل  واشنطن  سعت  التي  الفعلية  االهداف 
الدائرة  بالوكالة  الحرب  خالل  من  تحقيقها 
وتوظيفها  الحرب  امد  اطالة  اوكرانيا،  يف 
الستنزاف روسيا واغراقها يف الوحل االوكراين، 
ان  يف  آمال  بها،  هزمية  الحاق  اىل  والسعي 
يفيض ذلك اىل اسقاط بوتني ونظامه، بعدما 
جدول  تعديل  االمريكية  االدارة  عىل  فرض 
الصني  مكان  يف  روسيا  واحالل  اعاملها، 
املبارش  التصدي  بوتني  قرار  بسبب  كاولوية، 
السرتاتيجيا االحتواء والحصار املعتمدة حيال 

بالده منذ عقود.
تقاس  اوكرانيا  عىل  الروسية  الحرب  تعد  مل 
ستكون  التي  ونهاياتها  االرض  عىل  مبساراتها 
وامنا  املفاوضات،  طاولة  عىل  اجال  ام  عاجال 
النظام  مجمل  يف  لتؤثر  اوكرانيا  تجاوزت 
احادية  من  نهائيا  سيخرج  الذي  العاملي 
القطب،  متعدد  عامل  اىل  االمريكية  الزعامة 
واولها القطب الصيني الذي تغلغل يف افريقيا 
الخليجي  الباب  من  االوسط  الرشق  واقتحم 
الصني  ان  فيه،  شك  ال  ومام  السعودي. 
االعامل  جدول  يف  القصوى  باالولوية  تحظى 

الديبلومايس االمرييك. 
التعرث الرويس يف  من املهم البحث يف اسباب 
اوكرانيا واخفاق الحملة العسكرية يف تحقيق 

بخلل  مرتبطا  ذلك  كان  اذا  وما  اهدافها، 
تقدير  بخطأ  ام  الرويس،  الجيش  يف  وقصور 
وقدراته  االوكراين  الجيش  شأن  يف  وحسابات 
القتالية، ويف شأن حجم الدعم االمرييك باملال 
البحث  ايضا  املهم  ومن  الوكرانيا.  والسالح 
ال  التي  للحرب  النهايات  سيناريوهات  يف 
ميكن  وال  عسكريا  تربحها  ان  لروسيا  ميكن 
ان تخرسها سياسيا. لكن من االهمية مبكان، 
عىل  وارتداداتها  الحرب  تداعيات  يف  البحث 
العالقات والتحالفات واملحاور الدولية، وعىل 
النظام العاملي ومكوناته ومتغرياته التي ستبدأ 

يف الظهور تباعا يف خالل عام 2023.
شهد  اوكرانيا،  عىل  الروسية  الحرب  بعد 
)الناتو( تحوالت كربى،  حلف شامل االطليس 
للمفهوم  الجديدة  وثيقته  اعالن  مع  السيام 
االسرتاتيجي للحلف يف قمته التي انعقدت يف 
العام.  منتصف  )مدريد(  االسبانية  العاصمة 
عاد الناتو بعد غزو اوكرانيا بقوة اىل الساحة، 
انشطة  اطار  تحدد  طريق  خارطة  واضعا 
يف  لعملياته  التوجيهية  والخطوط  الحلف 
مواجهة التحديات التي تواجه الدول االعضاء 
والتهديدات التي يحتمل ان تتعرض لها خالل 
السنوات العرش املقبلة، بعد ان تبنى باالجامع 
املبدأ االسرتاتيجي الجديد الذي يضمن جهوز 

التصدي  من  متكنه  التي  واملوارد  الحلف 
التكيف  اىل  ويهدف  املستقبل،  لتحديات 
املشهد  عىل  طرأ  الذي  العميق  التغيري  مع 
الجيوسيايس الدويل بعد دخول الجيش الرويس 
لهذه  الرئيسية  العناوين  من  اوكرانيا.  اىل 
للتهديد  مصدرا  روسيا  تحديده  االسرتاتيجيا 
املبارش االكرث خطورة عىل امن الدول االعضاء 
االوروبية  املنطقة  يف  واالستقرار  واالمن 
حرية  تعرقل  روسيا  ان  من  منبها  االطلسية، 
وتسعى  االطليس.  املحيط  شامل  يف  املالحة 
العسكري يف  دائرة نفوذها  اىل توسيع  كذلك 
البلطيق والبحر االسود واملتوسط، مام يشكل 

خطرا مبارشا عىل املصالح االطلسية. 
االسرتاتيجي  املبدأ  يخصص  االوىل،  وللمرة 
التي  الصني  تجاه  قاسية  عبارات  الجديد 
يتهمها باستخدام مروحة واسعة من االدوات 
لزيادة  والعسكرية،  واالقتصادية  السياسية 
الهجينة  االنشطة  ان  معتربا  ونفوذها،  قوتها 
والسيربانية الخبيثة التي تقوم بها بكني تلحق 
النظام  وتقوض  الحليفة،  الدول  بأمن  الرضر 
ذلك،  مع  لكن  القواعد.  عىل  القائم  العاملي 
بشكل  للتعاون  استعداده  عن  الحلف  اعرب 

بناء للتوصل اىل تفاهم مع بكني.
الجوار  بلدان  اىل  يشري  ايضا،  االوىل  وللمرة 

وشامل  االوسط  الرشق  يف  خاصة   - الجنويب 
امنية  ازمات  تواجه  التي   - والساحل  افريقيا 
مرتابطة  وسياسية  واقتصادية  ودميوغرافية 
تتفاقم من جراء تغري املناخ والجوائح الصحية 
وانعدام االمن الغذايئ، مام يشكل ارضا خصبة 
تغلغل  ويسهل  االرهابية  الجامعات  لتنامي 
هذه  يف  للحلف  االسرتاتيجيني  املنافسني 

املناطق.
املبدأ  يشري  ايضا،  االوىل  وللمرة  انه،  كام 
املنظمة  هو  الحلف  ان  اىل  االسرتاتيجي 
عنها  غنى  ال  والتي  واالساسية،  الوحيدة، 
الدول  بني  الدفاعية  السياسات  لتنسيق 
االعضاء. وهو ما ميكن تفسريه بأنه اشارة اىل 
العسكري، كالذي  املسارات االخرى لالندماج 

تدعو اليه بعض الدول داخل االتحاد االورويب، 
تبقى  ان  بد  ال  انها  الواضح  من  بات  التي 
تحت املظلة االطلسية بعدما عززت الحرب يف 

اوكرانيا الدور املحوري للحلف.
التحول الذي بدأ يظهر عىل مستوى الخريطة 
السياسية  بالتحديات  عالقة  له  العاملية 
العام  ففي  جديدة.  حقبة  لرسم  والسعي 
التي  الباردة  الحرب  حقبة  انتهت   1991
بدات مع انتهاء الحرب العاملية الثانية. ومثة 
مرحلة  بدء  احتامل  اىل  تؤرش  واضحة  بوادر 
الباردة  الحرب  مرحلة  انقاض  عىل  جديدة 
او  املرحلة  هذه  اوكرانيا.  حرب  من  انطالقا 
يف  وتتبلور  معاملها  تتضح  الجديدة،  الحقبة 

العام 2023.
التفصيل،  من  بكثري  تراقب  الغربية  العواصم 
مقوماتها  بكل  الروسية  الحركة  فقط  ليس 
ودراسة سلوك بوتني، بل ايضا وخصوصا سلوك 
القيادة الصينية وطريقة تفاعلها. هذه الصورة 
تاثريها  لها  كان  الدويل  املستوى  عىل  امللبدة 

عىل الساحة الرشق اوسطية.
الرشق  ان  تاريخيا  عليه  املتعارف  ان  صحيح 
مثة  ان  اال  امريكية،  نفوذ  ساحة  هو  االوسط 
تبدالت حصلت، خصوصا عىل مستوى العالقة 
النفوذ  يزال  ال  بالتاكيد  الخليجية.  ـ  االمريكية 
النفط،  منابع  الطاغي يف منطقة  االمرييك هو 
لكن املياه مل تعد صافية كام يف السابق. وهو ما 
يظهر من خالل الحرص السعودي عىل تنويع 
املتحدة  الواليات  خصوم  مع  الدولية  العالقة 

االمريكية، واملقصود هنا الصني وروسيا.
ال شك ان من املبكر جدا الحديث عن نفوذ 
العربية،  الجزيرة  شبه  يف  صيني  او  رويس 
بالبنية  ذلك ان واشنطن ال تزال متسك جيدا 
يف  واالقتصادية  واالمنية  العسكرية  التحتية 
هذه املنطقة الحساسة من العامل، واالسطول 
البحرية  املمرات  يؤّمن  الذي  هو  االمرييك 
لتدفق النفط اىل االسواق العاملية، لكن مجرد 
والتي  التعاون،  مجاالت  امام  االبواب  فتح 
تصل يف بعض االحيان اىل مجال التسلح، فهذا 
يدفن  بدأ  العامل  ان  اىل  ويؤرش  كثريا  يعني 
لرتتيب  ويستعد  االمريكية  االحادية  حقبة 
الحقبة  لهذه  لكن  جديدة،  عاملية  حقبة 

قواعدها وامثانها.      

اوروبا واجهت اسوأ 
واخطر ازمة منذ الحرب 

العاملية الثانية

االتحاد االورويب املذعور.الصني يف الخليج العريب.


