
 

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 
 
 

 

 

األزمة  بشأنوسية وجهات نظر ر

 األوكرانية
 

 

 «مركز الدراسات العربية األوراسية»طار التغطية المستمرة من في إ

ا اآلن فصوله يجري أحدالتي روسيا والغرب، لألزمة الحالية المتفجرة بين 

م تقدقوته وقدراته،  من خاللهايستعرض كل طرف  حيث ؛في أوكرانيا

في هذا التحقيق الصحفي، خالصة بالمركز  «وحدة الدراسات الروسية»

آخر التطورات المحيطة بتلك األزمة بعد  وأهمها عنألبرز اآلراء الروسية 

حصول موسكو على رد مكتوب من الواليات المتحدة وحلفائها بشأن 

براء خعدة آراء ل التقريريعرض والضمانات األمنية التي تقدمت بطلبها، 

المركز تقدم إدارة وفي هذا اإلطار  ا.حصري   بارزين خصوا بها المركزروس 

 ، وهم:وجهدهم شكرها وتقديرها لوقت هؤالء الخبراء

 

 

 



 

  

 

 
 
 

 

 

 فيلسوف روسي، وعالم سياسي، وعالم  وهو، البروفيسور ألكسندر دوغين

لوم اجتماع، ومترجم، وشخصية عامة. حاصل على درجة الدكتوراه في الع

أستاذ ورئيس قسم علم اجتماع العالقات و ،السياسية والعلوم االجتماعية

زعيم الحركة و ،االجتماع، بجامعة موسكو الحكوميةالدولية، في كلية علم 

 األوراسية العالمية.

 

  فيلسوف وعالم سياسي روسي، متخصص في ، وهو أوكارا أندريالبروفيسور

الفلسفة االجتماعية والجغرافيا السياسية، ومحاضر في جامعة سانت 

 ،مؤلف في الفلسفة االجتماعية 011الحكومية، وله أكثر من بطرسبورغ 

ونظرية الحضارات، والعالقات الروسية األوكرانية  ،والجغرافيا السياسية

 البيالروسية.

 

  ي، محلل جيوسياسوكاتب سياسي روسي، ، وهو ساڤينالبروفيسور ليونيد

محاضر ومدير مؤسسة المراقبة والتنبؤ، ورئيس تحرير موقع جيوبولوتيكا، و

 في الجامعة الروسية لصداقة الشعوب.

 

 عالم سياسي وصحفي روسي. مدير مركز ، وهو البروفيسور ڤاليري كوروڤين

الخبرة الجيوسياسية، ونائب رئيس مركز الدراسات المحافظة في كلية علم 

االجتماع في جامعة موسكو الحكومية، ونائب رئيس الحركة األوراسية 

 رئيسوجلة بوابة المعلومات والتحليل في أوراسيا، العالمية، ورئيس تحرير م

 (.ECMاتحاد الشباب األوراسي )

 

  كاتب سياسي، ومؤرخ وفيلسوف ، وهو أرتيوم كيربيتشينوكالبروفيسور

إسرائيلي. حاصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة من الجامعة  -روسي

 العبرية في القدس.



 

  

 

 
 
 

 

 روسيا والغرب

 حضاري في حالة صراع

 ألكسندر دوغين

 

 ،إن األزمة الحالية في عالقات روسيا مع الغرب ليست مرتبطة بالغاز

دأ مب من خاللهذا الصراع السياسي شرح  وال باالقتصاد ككل. محاوالت

محاكاة ساخرة  مجرد أو "الغنيمة" «الجائزة»القائم على  "إرجينوس"

 تجعميقة نت عمليات عدة نحن نتعامل معف من ذلك؛لصراع أكبر بكثير 

في حين أن االقتصاد والطاقة من  حضارية وجيوسياسية، تحوالت عنها

 الملحقات الثانوية.

يديولوجية الديمقراطيين من أة نظر حضارية، يتعلق األمر كله بمن وجه

مع  دعاة العولمة المتطرفين المكون منتحالف الهذا ، إدارة بايدن

 أمام أعينهم بوادر المحافظين الجدد والصقور الليبراليين. إنهم يرون

، وهم على يةهيمنة الغربمعه الو ،حادي القطباألانهيار العالم 

 حرب عالمية ثالثة قياملو وصل األمر إلى  حتى ،استعداد لفعل أي شيء

 هذا االنهيار. من أجل منع

اإلسالم، والشعبوية  -داءمن األع كثير دعاة العولمة المتطرفينلدى 

 لكن   ،(، والمحافظة، إلخ، ومن هم على شاكلته)بما في ذلك ترمب



 

  

 

 
 
 

 

 إنهما ؛حًقاالغربية الهيمنة تلك قوتين فقط لديهما القدرة على تحدي 

، عمالق اقتصادي ة، والثانيعمالق عسكري ىاألول –روسيا والصين

ه في هذ نفسها ، ولديهما األهداف المشتركةتاهما تتكامالن اآلنوكل

 المواجهة.

هذا هو المكان الذي تأتي فيه الجغرافيا ، يكون الصراع الحاليفي 

بايدن روسيا بعيًدا عن أوروبا التي تسعى  يدفعالسياسية. من المهم أن 

. ومن هنا جاءت المشكلة خاصة بها سياسة مستقلة بناء جاهدة من أجل

ي الت، والعملية المستمرة في دونباس األخير األوكرانية والتصعيد

ا وتين واتهامهمپشيطنة روسيا وفي الفترة األخيرة ل اتصاعدً شهدت 

يمكن على الرغم من عدم وجود حقيقة و غزو أوكرانيا.باالستعداد ل

، فإن واشنطن تتصرف كما لو كان المزعومالغزو  االستناد إليها لهذا

وحتى األعمال  ،باتالعقوب التهديد ومن هنا جاء ؛قد حدث بالفعلالغزو 

خط الغاز و بشأنالعسكرية الوقائية المحتملة في دونباس. الخالفات 

لحرب الجغرافيا  الوسائل التقنيةتخدم فقط مجرد أدوات  2نورد ستريم 

 أ بايدنأنش، التي وينطبق الشيء نفسه على الصين .السياسية الحالية

مع الدول  لها المناهض (AUKUSأوكوس)تحالف  ألجلها

الحوار  ، وهواسيوي  ا آخر آ، وتحالًف بريطانيا(و ،)أستراليا األنجلوسكسونية

هو تايوان اآلن . حجر العثرة (الهندو ،اليابانمع )( Quadاألمني الرباعي )

أوكرانيا في حالة روسيا(. والهدف هو تعطيل التوسع  التي تمثل)

 .(One Belt One Road) "حزام واحد طريق واحد"لمشروع  االقتصادي

الجغرافيا السياسية الكالسيكية، وهو  الصراع مبني على أدبياتكل هذا 



 

  

 

 
 
 

 

 يالجيوبولتيك المفكراألطلسية من  اتعوللمشر حرفي تقريًباتكرار 

مستشار األمن القومي إلى  (0491-0680) هالفورد ماكندرالبريطاني 

 (.2101-0426) زبغنيو بريجينسكياألمريكي األسبق 

ل ترد روسيا بشكل متماثفي مقابل حرب الجغرافيا السياسية الغربية، 

 معارضة العولمة -األوراسيةمن وجهة نظر الجغرافيا السياسية 

 كذلك -القسرية، واألحادية القطبية، والليبرالية بقيمها الغربية الجديدة

 ًماوفي ذلك كله تلقى دع ،القيم الحضارية البديلةتطرح نظرية منظومة 

 .ا بوجٍه عامني  صي

مركز »في  «وحدة الدراسات الروسية»علي   طرحتهامن األسئلة التي 

"كيف يمكن للعالم العربي التعامل مع ، «الدراسات العربية األوراسية

جابته  إأطرح سؤااًل هذه األزمة واالستفادة منها؟"، وفي ذلك الشأن 

شابة الجديدة هي القادرة على عند العالم العربي وحده، وقواه ال

 ؟وماذا يريد ؟: مع من هوهعلى العالم العربي أن يتخذ قرار؛ عنهاإلجابة 

 ،نحد الجنوإلى التي وصلت مع انهيار الهيمنة األمريكية العدوانية أهو 

 على سيادة سعًيا للحفاظأو مع تلك الكتلة من الدول التي تعارضها 

 والخصوصية الثقافية؟ ،والهوية الحضارية ،الدولة

 

 

 



 

  

 

 
 
 

 

 ..الثانية اة ومهزلة الحرب الباردةمأس

 والغرب روسيا وأوكرانيا تحول

 من لغة المصالح إلى لغة القيم

 أوكارا أندري

 

تل من الغزو المح روسيا هدف تخمينبينما يحاول العالم المتحضر بأسره 

 ،وإلى أي مدى ،هةومن أي ج ،الموعد الدقيق للغزوكرانيا، وأيًضا ألو

 من يتصدر المشهد فيوبأي شكل يمكن توقع مثل هذا الغزو، فإن 

ي ا فوترك العالم وحيدً  ،له مغزى كبير توقًفاتوقف الدولة الروسية 

رة م -الرئيس پوتين، تجنب ساسهذا األوعلى . حل هذا اللغزسعيه إلى 

مع الرئيس الفرنسي لقاءه  الذي تالصحفي المؤتمر الفي  -أخرى

 : "نعم" أم "ال"؟قاطعةإجابة إعطاء  ،ماكرون

ننا أمام أعي طورالتي تترئيسية لألزمة الدولية الحالية، األسباب الإن 

في ظل ظروف معينة،  تصاعدهامع احتمال  ،باردة ثانية احربً لتشكل 

 إلى حرب عالمية، ليست قد تصلو ،إقليمية "ساخنة" تماًما التشعل حربً 

ة الذاتي تصوراتالتلك : أيًضالكنها وجودية  ؛أو سياسية ،اقتصادية

جود الو بشأنالحياة والموت،  بشأنالخير والشر،  بشأنلمولدات التوتر 

". هاتعظيمو" روسيا "إذالل" بشأنوالخداع،  عدالةال بشأنوالعدم، 



 

  

 

 
 
 

 

 من خالل تصريحات الرئيس الروسي قيم الوضعبقدر ما يمكن للمرء أن يو

"المظالم" هذه "األخطاء" وه يعتزم "تصحيح" ، فإنهوأفعال هأقوالو

نظام األمن الدولي  استعادة ؛ من خاللفي أقرب وقت ممكن التاريخية

، وروسيا ،القطب )أو الثالثي األقطاب: الواليات المتحدة ثنائيال

لخطوط سياسة "اوإحياء ، "2"يالطا  عبر اتفاقيةالصين( وترسيخه و

"إعادة و، هجميدتأو  الناتو حلفتصفية و"مناطق النفوذ"، الحمراء" و

األوكران والبيالروس جزًءا منه أيًضا(،  ديع الذيالشعب الروسي" ) توحيد

 وإقامةتصحيح "أخطاء التاريخ" المسماة "أوكرانيا" و "بيالروس"، و

االتحاد  على أراضياقتصادية واحدة ومساحة جيوسياسية وجغرافية 

زء تدعيم "الجباالضافة إلى السوڤيتي السابق )إن أمكن، دولة واحدة(، 

أفكار و ،الخاص بنا" من اإلنسانية على أساس القيم المعادية للغرب

وة إلى ، والدع، والتشكيك في أوروبا، وانتقاد الديمقراطيةالزائفة الحرية

 .مطلقاالستبداد ال

مثل محاولة إجبار الغرب  ،نتحدث فقط عن التغييرات المحليةننا ال إأي 

، وال حتى عن تحول روسياعلى االعتراف بشبه جزيرة القرم كجزء من 

من  تحاد السوڤيتياال/ إلى اإلمبراطورية الروسية االتحاد الروسي

 ونظام ،كاملة للعالم هيكلةنحن نتحدث عن إعادة  ؛الناحية الجغرافية

 يم جديدة )أكثر دقةمله بناًء على نماذج ومبادئ وقاكاألمن العالمي ب

 .(وتحديثا

عالم ال بناءإعادة  ،بشكل ال شعوري ،والدائرة المقربة منهيحاول پوتين 

في الوقت الذي كانوا فيه شباًنا  ،الذي كان موجوًدا في السبعينيات



 

  

 

 
 
 

 

ة " للحرب الباردالراقي"األسلوب  حين ساد ،الطاقةو بالحيوية مفعمين

 ةصراع اللغيكمن المواجهة الحالية بين الغرب وروسيا ففي األولى. 

التفكير السياسي: سياسات ما بعد  أنماطالسياسة، صراع اتجاهات و

واضحة الغير  أنماط القوالبمع  -لحداثة في القرن الحادي والعشرينا

 لفخ من سياسيين مهمشين يختبئون مجهولة الوجهالمعبرة والوغير 

ضد سياسيي النصف الثاني من القرن  -"دائمنظرية كانط عن "السالم ال

لت، روزفوستالين، ك وشخصيات سياسية من العيار الثقيل ،العشرين

اب ، بصالبة االستقطڤريغان، حتى بريجنيوتاتشر، وغاندي، وتشرشل، و

والفكرة الهيغلية للحرب كعنصر ضروري في تطوير "روح  ،األيديولوجي

 .هاوتجديد هاوإطالق "األمة

إلعادة خلق  ،في ظروف ما بعد الحداثة ،فإن أي محاولة ،ومع ذلك

تبين  ولكن ،مضحكةشفقة المأساة الكبيرة تتحول دائًما إلى مهزلة غير 

ا " فعالبلطجي الشوارعأن تكتيك " لكانطيين الجدد" ضد "ا -جد 

اإلنذارات الروسية، يبدأ  فعند الرد على. أيًضا األمريكييناألوروبيين و

آخر في التردد، لكن حتى اآلن )غالًبا إلى ربية من وقت ل الغقادة الدو

 بشأنبسبب الضغط المعنوي األوكراني( يرفضون الحوار مع روسيا 

ع عدم توس بشأن"تقسيم العالم" الجديد،  بشأن -سيةالقضايا األسا

"مناطق النفوذ" و"الخطوط الحمراء". تحاول باريس  بشأن ،الناتوحلف 

الضغط على كييڤ من أجل إجبار أوكرانيا  ا،ري  دو، وحتى واشنطن ،وبرلين

على االمتثال للجزء السياسي من اتفاقيات مينسك في تفسير الكرملين 

 لىإ جمهورية أوكرانيا االشتراكية السوڤيتية الثانية التابعةوتحويلها إلى 



 

  

 

 
 
 

 

 الخروج منمن  -بشكل فعال -، تمكنت أوكرانياموسكو. لكن حتى اآلن

ية ، فقد عادت قضذلك إضافة إلىالفخاخ الدبلوماسية والجيوسياسية. 

 حاًل التي تم حلها وهي ا إلى سياق المناقشات الدولية، القرم مؤخرً 

لكن  كما أكد الكرملين طوال هذه السنوات، وإغالقها نهائًيا اقاطًع 

 غنيةأ: تحولت النقطة، كما في خاتمة غلقت  لم و، حلأنها لم ت  اتضح 

 (....) ثالث نقاط"الربيع في شارع زاريشنايا "، إلى 

تنخفض احتمالية نشوب نزاع مسلح واسع النطاق بين روسيا وأوكرانيا 

 ا لألسباب التالية:حالي  

" شديدة من الغرب، بما في ذلك كارثية( التهديد بفرض "عقوبات 0)

 ".2نورد ستريم تشغيل خط الغاز " رفض التصديق على

 ، بفضلاألوكرانية( زيادة االستعداد القتالي للقوات المسلحة 2)

 .توريد األسلحة من دول الناتو

الذي لم يكن  من الغرب،المقدم ( الدعم المعنوي والسياسي 3)

 .2109حتى عام  امتاحً 

للجيش األوكراني، المستعد للقتال من أجل  معنويال حافز( ال9)

 يرىالروس، الذين ال  ر لدىمقابل فقدان نفس هذه المشاعوطنه، 

ا "حربً  يمكن اعتبارها محتملة ضد أوكرانياعسكرية عملية  أنمعظمهم 

 نالمواليالمثقفون الليبراليون الروس غير فال يعارض الحرب  ؛عادلة"

ت كومة والجنراالمن الخبراء العسكريين الموالين للح كثيرولكن  ،فقط



 

  

 

 
 
 

 

 "استنساخ" مكانيةو إأ ،عد هناك أي حرب خاطفةتالمتقاعدين: لم 

 .، كما يعتقدون2109 عامكما حدث القرم  نموذج

لى إطورة بالنسبة ومع ذلك، باإلضافة إلى الغزو الشامل الذي يمثل خ

عمليات خاصة على أراضي "سيناريوهات أخرى أيًضا:  هناكروسيا، 

 ،أوكرانيا، وهجمات صاروخية موجهة على المنشآت العسكرية األوكرانية

إن . ومع ذلك، ف"والبنية التحتية الحيوية، وحرب تجارية واسعة النطاق

 شدحعلى خلفية  -قين بشأن موقف الكرملين من الحربحقيقة عدم الي

يمكن اعتبارها أيًضا شكاًل من أشكال  -القوات العسكرية على الحدود

إلى اإلرهاق النفسي للمجتمع األوكراني،  "الوصولالعدوان الهجين: 

 أنه غير. "أزمة اقتصادية وخلقرأس المال األجنبي من البالد،  هروبو

 .عزيمة ثابتة لديهمزال ت، ال الذعر في أوكرانيامظاهر  ظهور من بداًل 

تخذ بشكل أن القرار بشأن إمكانية البدء في ع ذكري   ملية عسكرية ال ي 

ِخَذ الحال عندما  تكما كان -جماعي  عامالقرار بشأن الحملة األفغانية اتُّ

خذ، ولكن0414 تَّ بناًء على أفكاره  ،فقط االتحاد الروسيمن رئيس  ه ي 

ن إمكانة روسيا في تاريخ العالم. والخير والشر، والعدل،  عن شخصيةال

اة الحي بل ،السالم في منطقة منفصلة يتوقفالموقف ذاته، عندما 

هو أعلى قمة في تطور الحياة  ،فقط على شخص واحد ،على األرض

 ة التي ال يمكن تحقيقها إال في الظروف الحديثة )أطلق عليهاالسياسي

اعر ويطلق عليها الشالعالم"،  قيصرريني غينون " الفيلسوف الفرنسي

 .("كوكب األرض" رئيس  ڤخليبنيكو يليميروالفيلسوف الروسي ڤ



 

  

 

 
 
 

 

انطباع بأنه في حالة فشل برنامج الحد األقصى )إعادة يتولد ومع ذلك، 

مله وفًقا للشروط الروسية(، اكبجذرية لنظام األمن العالمي  هيكلة

سينتقل الكرملين إلى الحد األدنى من البرنامج )خفض التصعيد في 

االتحاد من  اجزءً  مقابل اعتراف المجتمع الدولي بشبه جزيرة القرم

 حتىف ،غير رسميبشكل هذا االعتراف )حتى لو كان  تموإذا  ،(الروسي

 حينفإن الصراع الحالي  ( فقطا محتماًل ان افتراًض كوقت قريب جًدا 

من لغة المصالح إلى لغة القيم والضرورات  اتنتقل األطراف تدريجي  

 .اا جد  سيكون مستبعدً القاطعة، 

 امباشرً واسع النطاق مع أوكرانيا تهديًدا العسكري النزاع اليشكل 

النظام السياسي  محوقادر على  وفه ؛قبل كل شيء لروسيا نفسها

بطريقة جذرية وغير  املهاكب وإعادة تشكيل الدولة ،الروسي الحالي

 .(النموذج الجديد –موضوع منفصلمتوقعة )

ول مثير تحمعها يحدث ففي سياق جميع التقلبات الحالية، وأوكرانيا، أما 

 نظام سياسيلديه اقتصادية، وولالهتمام: بلد يعاني أزمة اجتماعية 

، اتوالنغير مستقر، وآفاق غامضة للعضوية في االتحاد األوروبي وحلف 

تحول يمع نخبة سياسية طفيلية غير مسؤولة،  كبيرفساد  وفي وجود

لنضال ال  المستعدينأمام أعيننا إلى واحد من قادة العالم الغربي 

دو يب ، ال. وحتى اآلنالعليا هوادة فيه من أجل القيم والمبادئ والمثل

 .كبرىبل هو مأساة  ؛وحسب هذا االستعداد مهزلة ما بعد الحداثة

 



 

  

 

 
 
 

 

 

 اقتصاديات الغازحرب 

 ينڤليونيد سا

 

ودول والواليات المتحدة  إن األزمة الحالية في العالقات بين روسيا

عد سياسي فحسب ،االتحاد األوروبي عد اقتصادي لها بل ؛ليس لها ب   ب 

أيًضا. والمسألة األكثر حساسية لكال الجانبين هي قضية إمدادات 

أوكرانيا دور المحفز في هذا الصدد، كما يتضح  فيها تؤديالتي  الطاقة

من تصريحات عدد من السياسيين الغربيين الذين يتحدثون عالنية عن 

سية والعالقات الرو، 2العالقة بين خط أنابيب الغاز نورد ستريم 

األوكرانية. في نهاية العام الماضي، أدى عدم اليقين بشأن إمدادات 

، مما يدل على أسعاره العالميةإلى قفزة في  الروسي ألوروبا الغاز

التسييس الشديد لهذه القضية في االتحاد األوروبي والواليات 

المتحدة. في الوقت نفسه، استغلت واشنطن الموقف من خالل عرض 

األوروبيين. ومع ذلك، فإن  المسال على المشترين غازها الطبيعي

ات الواليات المتحدة في هذا الشأن محدودة. كإجراء مؤقت لحل إمكان

منشآت في على موازنة النقص في الغاز العرض األزمة، ساعد هذا 

ولكن على المدى الطويل، سيكون من الصعب  ،التخزين األوروبية

 الحفاظ على هذا الخط بثبات تام.



 

  

 

 
 
 

 

تتمتع واشنطن بخبرة واسعة في اإلدارة والتدخل في العمليات 

ب حاولت كس؛ حيث السياسية والجيواقتصادية في الفضاء األوراسي

فمن المعروف  شركاء من منطقة الشرق األوسط إلى جانبها. ومع ذلك

أن قطر رفضت تجديد الكميات الالزمة للمستهلكين األوروبيين، ويرجع 

مع مستهلكين دائمين،  اوالتزاماته ،سوقذلك إلى احتياجات ال

والقدرات الفنية للدولة. جميع خطوط اإلنتاج والسفن التي تخدم 

توصيل الغاز الطبيعي المسال في قطر محملة بشكل كاٍف. إذا شعر 

 حةالدومدادات القادمة من اإل المشترون اآلسيويون بعدم االرتياح تجاه

فإن هذا ال يهدد فقط بتأثير  ،بسبب تغيير األولويات في بيع الغاز

ة جيوسياسيالدومينو في االقتصاد اإلقليمي، ولكن أيًضا بعواقب 

ألنه من الواضح للجميع أن الواليات المتحدة في هذه الحالة  ؛خطيرة

 .يالرئيس هي المحرض

 ،منتجو الغاز الطبيعي اآلخرون يزيدالمشكوك فيه أيًضا أن  كذلك من

ى توجيه المبيعات إل ويعيدوا ،اإلنتاج ،والجزائر ،وأذربيجان ،مثل النرويج

على  -ما إلى حٍد  -األسواق األوروبية. إذا كانت النرويج ال تزال قادرة

على حقل غاز خرونينجن مثل هولندا، حيث يوشك  ،مساعدة جيرانها

ظًرا ن ؛لروسيااإلغالق، فمن المرجح أن تتخذ الجزائر وباكو موقًفا مؤيًدا 

طويل األمد مع موسكو. بطبيعة الحال، لن تتماشى لاتعاونهما إلى 

إيران وتركمانستان، وهما منتجان رئيسيان للغاز الطبيعي مع المصالح 

 ،األمريكية. تركمانستان لديها عقود مع روسيا إلعادة بيع الغاز الطبيعي

. ألولفي المقام ا لصينول ،وتبيع الجزء اآلخر للمستهلكين اآلسيويين



 

  

 

 
 
 

 

ِفَعتلو  لعقوبات، لكن حتىتخضع إيران  ية قدرة تقن فال توجد لديها ر 

 لبيع كميات كبيرة من الغاز إلى أوروبا.

، إذا كان االتحاد األوروبي والواليات المتحدة مهتمين بعبارة أخرى

بفرض حظر على إمدادات الغاز الروسي، فإن هذا يتطلب خطة 

ل جاد البدء فيها بشك تم إذاإستراتيجية واستثمارات بمليارات الدوالرات، 

 ل )فيتنفيذها على األقخمس سنوات لإلى  من اآلن فستكون بحاجة

مستحيل في الحياة الواقعية، ال من التيمجموعة مثالية من الظروف، 

أن ًة خاص ،(فرهاا، توال سيما في ظل االضطرابات الجيوسياسية الحالية

إلضافة إلى با بالفعل.، تم االنتهاء منه 2خط أنابيب الغاز نورد ستريم 

مزيد من الضغط على موسكو، فقد تنسحب ذلك، إذا تم ممارسة 

، وهو ما سيؤثر مضادةالعقوبات في إطار ال )أوبك +( اتفاقروسيا من 

ا كل م ،في المستقبل القريب ،. على أي حالسعر النفط العالمي في

بيعات م يمكن للواليات المتحدة واالتحاد األوروبي القيام به هو تقليل

ولن يستطيع ستظل شركة غازبروم تحقق ربًحا(، والغاز الروسي )

. وكجزء من التحول نحو الشرق عنها تماًما ن التخلياألوروبيو

 ،وباكستان ،والهند ،واالحتياجات المتزايدة للدول اآلسيوية )الصين

توجيه جزء من صادراتها إلى  اوكوريا الجنوبية(، ستعيد موسكو تدريجي  

 رةكثيدرست الوضع جيًدا، ولديها خيارات  ، موسكوباختصار التجاه.هذا ا

 .الشأنفي هذا 

 

 



 

  

 

 
 
 

 

 األوكرانية إلىوصول الدولة 

 نهايتها المنطقية

 ينڤكورو اليريڤ

 

 يتي،ڤمنذ انفصال أوكرانيا عن االتحاد السو ،خالل الثالثين عاًما الماضية

الركائز التي  مجموعة من كدولة،روسيا نفسها و كشعب، الروس بنى

أقيمت عليها الدولة األوكرانية المصطنعة في بداية القرن العشرين، 

 تدميرها بشكل ،، ومنذ انفصالهايتيةڤالسو الحقبةفي  بدأالتي و

 منهجي.

االنتماء إلى فضاء  ياألساسية للدولة األوكرانية ه الركيزة األولى

 اتقليًص تقليصه  تم العمل علىثقافي وحضاري مشترك مع روسيا، 

 دة توجيهوإعا به، قوانين ثقافية غربية، واستبدال منذ انفصالها امتسارًع 

األساس الموضوعي الذي قامت  وهذا يغير تماًما ،نحو الغربسياساتها 

 على أسسها الحضارية. تماًما، ويقضي عليه هذه الدولة

 رافعين االذين كانو لغالبية من المتحدثين بالروسية،ا الثانية هي الركيزة

 وهو ما ال يمكن ،هاوالمحافظين على هويتها وانتمائ ،للدولة

ألسباب و ألنهم، ؛القيام به العرقية األخرى في أوكرانيا للمجموعات

 ليسوا من حملة وعي الدولة. ،طبيعية



 

  

 

 
 
 

 

امل الذي تم تفكيكه بالكالركيزة الثالثة هي النموذج االجتماعي للدولة، 

 .ثة الماضية، على مدى العقود الثالتقريًبا

امل عأوكرانيا المتعددة األعراق والثقافات والقوميات، شكلت الروسية 

الشعوب مختلف بين  ولغة التخاطب والتواصل ،الوحدة الداخلية لها

لت لتصفية هذا از  وقد جرت محاولة وما ،األخرىوالجماعات العرقية 

 تشكيل الثقافة العامل، وهو ما يعني عدم قدرة الدولة األوكرانية على

 .أيًضا ولكن العلم والتعليم والنموذج القانوني ؛فقط

، تأثر نظام اإلدارة 2109عام  «الميدان»أحدات في نهاية المطاف، بعد 

بسبب استبعاد الموظفين الروس والموالين  -إلى حد كبير -العامة

عام ال الفكريمما أدى إلى انخفاض المستوى  ؛هيكل الدولة لروسيا من

 هو الفسادوجعل  ذات الخبرة،وغياب الكفاءات  للحكومة األوكرانية،

النخبة دت هيمنة تولي المناصب العامة. كما أإلى الدافع الوحيد 

وهم من  ،إدارة هياكل الدولةلمناطق الغربية في المنتمية إلى ا

كان يوًما ما نظام إدارة  نهاء ما، إلى إمحدودي الثقافةالالمزارعين 

 بقايا مؤسساتأما  السابقة. يتيةڤالسوفي هذه الجمهورية  للدولة

يا أوكران تحولمما يعني  ؛تحت السيطرة الخارجية ، فقد أصبحتالدولة

األمريكية المعادية لروسيا في  السياسة ستخدم لخدمةمجرد أداة ت  إلى 

أوكرانيا إلى كيان غير قادر لت كل هذه العوامل أوروبا الشرقية. لقد حو

 على التفاوض مثل الواليات المتحدة نفسها.

وكرانيا أ دفعت ،ڤلكيي أمريكا، التي باتت تهيمن على القرار السياسي

بهدف تحويلها إلى أداة للعدوان العسكري على روسيا نحو العسكرة 



 

  

 

 
 
 

 

 ،اائي هو محاولة إضعاف روسيا عسكري  لصالح واشنطن. الهدف النه

التي في هذه الحالة لن  ،وخلق منطقة عدم استقرار بين روسيا وأوروبا

وستظل تحت سيطرة ، تكون قادرة على تطوير عالقات كاملة مع روسيا

 الواليات المتحدة.

ا أوكرانيالسلطة الحاكمة في كل هذا مًعا يجعل أي نوع من التفاعل مع 

تجعل الطريقة أمًرا مستحياًل. تتشكل معالم هذه الدولة بطريقة 

 نبهتجوهو سيناريو سعت روسيا إلى  الوحيدة للتفاعل معها هي الحرب.

 التدخلثماني سنوات بحًثا عن طرق أخرى للحوار، لكن في كل مرة كان 

فاعل للتلروسيا ، تاركين خياًرا واحًدا األمريكي يقضي على هذه المبادرات

رب حتمية، وإذا كان الحرب. في الواقع، لقد جعلوا الحوهو  ؛مع أوكرانيا

 ؛يالروس ،وربما الوحيدة ،رةاألخي الوسيلةاألمر كذلك، فإن الحرب أصبحت 

 لكل ما هومستمًرا  تمثل تناقًضاملها أصبحت اكألن أوكرانيا ب وذلك

و ه فإن الطريقة الوحيدة إلزالة هذه التناقضات لذلك ؛ولروسيا ،روسي

بإلغائها من  ،هنا روسيا، وأعني الدولة األوكرانية قيام مؤسسي هذه

  الوجود.

ى إجبار أوكرانيا علبغرض للتأثير الحشد الروسي الحالي هو محاولة أخيرة 

ة، المتطرف وحماية األغلبية الروسية من األقليات األوكرانية ،السالم

 فلسوف ،الراغبة في بدء الحربفشلت كما تريد واشنطن  إذاولكن 

ن كيان الدولة األوكرانية م تحصل عليها، حتى لو كانت النتيجة تصفية

خسارة كل المجهودات األمريكية التي بذلتها لتجعل من هذه و ،الوجود

 الدولة مخلب قط ضد روسيا.



 

  

 

 
 
 

 

 كيف يخلق الصراع بين روسيا

 صعوبات إلسرائيلوالغرب 

 أرتيوم كيربيتشينوك

 

إلسرائيل من جراء الصراع الحالي بين روسيا  المشكلة األكثر أهمية

آخر للوجود األمريكي في الشرق  من تراجع ه، ما سينتج عنوالغرب

ي ف حيث ؛يتركز كل اهتمام واشنطن على أوروبا الشرقية ،األوسط. اآلن

نَقلهذه المنطقة  عة وبطبي ،الوحدات األمريكية من جميع أنحاء العالم ت 

 من -إيران والصين من  أوسع لكلمجااًل  هذا الوضع يتيحفإن  الحال

عرب أوقد فريقي. قرن اإللواليمن وصواًل إلى ا لبنانإلى  منطقة الخليج

في  أنه بسبب األزمة"وزير الخارجية اإلسرائيلي يائير البيد عن قلقه من 

نووي البرنامج ال بشأنأوكرانيا، فقد نسي الجميع المحادثات في فيينا 

 ."اإليراني

تنتظر إسرائيل، ولكن هذه المرة في عالقاتها مع روسيا؛  أخرىصعوبة 

معهد القدس لإلستراتيجية واألمن اإلسرائيلي مقال نشره حيث أشار 

(JISS إلى أنه في العقود األخيرة، وصلت االتصاالت بين موسكو وتل )

أبيب إلى مستوى عاٍل غير مسبوق. حجم التبادل التجاري بين البلدين 

عن الهجمات ها يعين تغمض، وروسيا ردوال اتمليار ثالثةيصل إلى 



 

  

 

 
 
 

 

المنشآت اإليرانية في سوريا، وهناك و ليشياتياإلسرائيلية على الم

روابط ثقافية وثيقة بين البلدين. حتى وقت قريب، كانت واشنطن 

لكن إذا استمر  ،عالقة الخاصة بين إسرائيل وروسيامع ال متسامحة

يت األبيض، فقد تطالب اإلدارة األمريكية التصعيد بين الكرملين والب

إسرائيل باالنضمام إلى العقوبات المناهضة لروسيا. وفًقا لخبراء 

بين  اكن لتل أبيب أن تقدم نفسها وسيًط إسرائيليين، في هذه الحالة يم

وكذلك بين روسيا والواليات المتحدة، وكسب  ،أوكرانيا وروسيا

 .بينمن كال الجان تفضيالت سياسية إضافية

 هناك أيًضا مشكلة مرتبطة بالشتات اليهودي. كما كتب كاتب العمود

"حان : يديعوت أحرونوت( في Elyakim Haetzni) لياكيم هايتزنىإ

والبقاء محايدين تماًما  ،الوقت لمناشدة صانعي القرار لمقاومة اإلغراء

مئات اآلالف من اليهود في كل من روسيا وجود نظًرا إلى  ؛بأي ثمن

وأوكرانيا، وكل مجتمع يقف إلى جانب بلده". في الوقت نفسه، يعيش 

مئات اآلالف من المواطنين السابقين لهذه الدول في إسرائيل نفسها. 

ن باكو م اإلسرائيليون خالل الصراع بين أرمينيا وأذربيجان، قام المهاجرون

 إلى البلدينواألرمن بقتال شوارع في القدس. قد تؤدي الحرب بين 

زيادة التوتر بين اإلسرائيليين الذين يظلون موالين لوطنهم القديم. عادة 

اعدة كق -هاما تتخذ الصحافة اإلسرائيلية مواقف معادية لروسيا، ولكن

 تقتصر على إعادة طبع منشورات وسائل اإلعالم الغربية. -عامة

ستبقى إسرائيل بعيدة عن الصراع قدر اإلمكان. ظهرت معلومات في 

ائل اإلعالم أن تل أبيب منعت دول البلطيق من نقل أسلحتها وس



 

  

 

 
 
 

 

، ڤكييسخًطا في الموقف ، وقد سبب هذا اإلسرائيلية إلى أوكرانيا

ريحات تص ،يفغيني كورنشوك ،السفير األوكراني في إسرائيلد وانتق

قد ال تكون هناك حرب في شرق "وزارة الخارجية اإلسرائيلية بأنه 

 إسرائيل تتبع "الدعاية الدبلوماسي األوكراني، فإن. وبحسب "أوكرانيا

. ڤييكفإن الحياد اإلسرائيلي مفيد لموسكو أكثر من  ومن ثم ؛الروسية"

 ،يزعج القوميين األوكرانيينالموقف اإلسرائيلي من المؤكد أن هذا 

يريدون رؤية  -ولوديمير إيشتشنكوڤوفًقا لعالم االجتماع  -الذين

تحمي الحضارة التي "يل في أوروبا الشرقية" بالدهم كنوع من "إسرائ

 .دونيتسكو لوغانسكالغربية من البرابرة الذين يجلسون في 
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