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ملخص

ف
2013  وشهدت اوكرانيا ي� عام.وذلك بسبب اهميتها الجيوسياسية، الغربية- تعتر االزمة االوكرانية محورا هاما ف ي� العالقات الروسية
ب
ف
ا� الســابق بعــض االصالحــات او اتفاقيــات االقتصاديــة مــع دول الغربيــة وخاصــة االوروبيــة مــن
ازمــة نشــوب مظاهـرات حيــث رفــض الرئيــس االوكـر ي
وحيــث. ويمثــل تحديــا لســالمة االقليميــة والدولية،ـ� الزمــة االوكرانيــة
 وان احتــالل روســيا لشــبه جزيــرة القــرم مصــدر رئيـ ي،اجــل التعامــل مــع روســيا
تركــز البحــث عــى ماهيــة االزمــة االوكرانيــة واســبابها وتداعياتهــا عــى البيئــة الداخليــة والدوليــة ومــدى تاثـ يـر االهميــة الجيوسـ تـراتيجية الوكرانيــا عــى
.عالقــات الروســية الغربيــة
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المقدمة

ف
لعبــت جغرافيــا دورا حاســما ي� تحديــد االهميــة االسـ تـراتيجية للــدول  ،وهــذا بالتحديــد مــا منحتــه جغرافيــا ألوكرانيــا ،اذ انهــا تشــكل دولــة

الفاصلــة او العزلــة بـ ي ف
ـ� روســيا والــدول الغربيــة  .كمــا تحتــل الجــزء االكـ بـر مــن اوروبــا وتســتوحز أوكرانيــا عــى مــوارد طبيعيــة هامــة ،فــكل هــذا منــح
ف
كبرة.تعتـ بـر االزمــة االوكرانيــة  ،مــن بـ ي ف
ـ� اكـ ثـر االزمــات تاثـ يـرا ي� العالــم وذلــك لمــا تزخــر بــه مــن مقومــات عديــدة ترشــحها الن تكــون قــوة
أوكرانيــا مكانــة ي
اقتصاديــة مؤثــرة دوليــا.

ان تاريـ ـ ــخ أوكرانيــا يشـ يـر اىل العديــد مــن جوانــب الـرصاع بـ ي ف
ـ� روســيا والغــرب ،اذ ان اوكرانيــا كانــت وعــى مــدى قــرون مقســمة اىل شــطرين ،اذ كانــت
ش ت
ـى اىل الغــرب ،والكــن
روســيا القيرصيــة تســيطر عــى الشــطر الــ� ي�  ،امــا الشــطر الغـ ب ي
ـر� فكانــت تحــت ســيطرة المملكــة البولنديــة والــذي كانــت ينتـ ي
ف
لالمراطوريــة الروســية بينمــا الجــزء القليلــة المتبقيــة اصبــح خاضعــا للســيطرة
ي� القــرن التاســع عـ شـ� اصبحــت الجــزء االكـ بـر مــن أوكرانيــا تابــع
ب
النمســاوية -المجريــة.
ف
روس ويتحدثــون اللغــة الروســية يــرون ان روســيا بلدهــم االم،
ا� منقســم ومتعــدد االع ـراق ،فــكان الجــزء الــذي كان مــن اصــل
ان المجتمــع أالوك ـر ي
ي
فهــو يمثــل ش�ق وجنــوب البــالد باالضافــة اىل اغلبيــة ســكان شــبه جزيــرة القــرم ،امــا الجــزء االخــر فهــو يتكلــم اللغــة االوكرانيــة ويــرى انــه جــزء اليتجـزا
مــن القــارة االوروبيــة ويدعــو اىل انضمــام لالتحــاد
االمراطوريــة الروســية وثــم بعــد ذلــك جــزءا مــن
االورور� ،امــا شــبه جزيــرة القــرم فكانــت جــزءا مــن ب
بي

ت
ت
ـوفيى واســتقالل اوكرانيــا منهــا صــار شــبه جزيــرة قــرم جــزء مــن اوكرانيــا ولكــن فقــد ضمتهــا روســيا رســميا
االتحــاد السـ ي
ـوفيى وبعــد انهيــار االتحــاد السـ ي
ف
اليهــا ي� عــام. 2014
ف
ف
ا� الســابق بعــض االصالحــات او اتفاقيــات االقتصاديــة مــع
فقــد شــهدت اوكرانيــا ي� عــام  2013ازمــة نشــوب مظاهـرات حيــث رفــض الرئيــس االوكـر ي
دول الغربيــة وخاصــة االوروبيــة مــن اجــل التعامــل مــع روســيا ،فنتيجــة لهــذه المظاهـرات واالضطرابــات .،والهميــة جيوسياســية الوكرانيــا لروســيا
ودول الغربيةتدخلــت روســيا والــدول الغربيــة ف� شــؤون اوكرانيــا منــذ ســنة  2014حـ تـى  .2018حيــث تدخــل كل طرفـ ي ف
ـ� مــن اجــل حمايــة مصالحــه
ي
واثبــات نفســه طــرف االقــوى ،ويتاثــر هــذه االزمــة ســلبيا عــى العالقــات الروســية مــع الــدول الغربيــة.
اوال :اهمية البحث:

ف
ف
تظهــر اهميــة البحــث ي� حداثــة الموضــوع  ،حيــث يعــد موضوعــا جديــدا ولــم تنالــه الكثـ يـر مــن الدراســات وتكمــن اهميــة البحــث ي� نتائجــه الـ ت يـى
ف
ف
ت
اتي� الوكرانيــا ي� نشــوء هــذه االزمــة وتدخــل روســياوالدول والغربيــة ي� ازمــة مــن اجــل
تســاهم عــى فهــم االزمــة االوكرانيــة وتطوراتهــا  ،ودورجيوســر ب ي
الحفــاظ عــى مصلحتهــم ف ي� المنطقــة.

ثانيا :اشكالية البحث:

ـ� قارتـ ي ف
تقــع أوكرانيــا ف� منطقــة اسـ تـراتيجية جذابــة وحساســة ،فــ� تصنــف ضمــن الــدول العازلــة ،أي الـ تـى تعــزل بـ ي ف
ـ� ،ضمــن حزمــة مــن
ي
ي
ي
ـاؤالت ف
ف
الــدول الـ تـى تقــع بـ ي ف
ي� المجتمــع
ـ� أوروبــا وروسيا،وشــهدت اوكرانيــا ي� عــام  2013ازمــة كـ بـرى داخليــة  ،وتثـ يـر األزمــة األوكرانيــة العديــد مــن التسـ
ي
ف
الــدوىل ،وخاصــة تاثـ يـر االزمــة عــى عالقــات الروســية -الغربيــة ،فمــن الناحيــة تســ� روســيا � ظــل رئاســة بوتـ ي ف
ـ� اىل ضــم الــدول الـ ت يـى كانــت ضمــن
ي
ي
ف
ت
ـدوىل .ومــن ناحيــة اخــرى نجــد الــدول الغربيــة ترفــض محــاوالت روســيا للتوســع وفــرض
ـوفيى فيمــا ســبق واســتعادة مكانتــه ي� نظــام الـ ي
االتحــاد السـ ي
ت
ـاىل :
ـ� التـ ي
ســيطرتها حــى التنافســها .،ومــن ثــم تســ� البحــث اىل اجابــة التســائل الرئيـ ي
ماه ابعاد االزمة االوكرانية عى عالقات الروسية  -الغربية؟
“ ي
وه:
والتساؤالت الفرعية ي
1ماه اهمية جيوسياسية اوكرانيا ؟ي
2ماطبيعة العالقة االوكرانية الروسية والغربية قبل االزمة؟ف
ه اسباب تداخل روسيا والدول الغربية ي� االزمة االوكرانية؟
3-ما ي

ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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ثالثا :فرضية البحث:

ان توزيـ ـ ــع الشــعب االوكـر فا� بســبب اختــالف انتماءاتهــم العرقيــة وبـ ي ف
ـ� ميولهــم لروســيا و الغــرب  ،واهميــة جيوسياســية لموقــع االوكرانيــا
ي

ـ� لتدخــل شــؤونها مــن قبــل روســيا والــدول الغربيــة.
ســبب الرئيـ ي

ف
ســتقوم الدراســة عــى فرضيــات النظريــة الواقعيــة ،تقــوم النظريــة الواقعيــة عــى أســاس مبــدأي القــوة والمصلحــة كأطارللعالقــات مابـ ي ف
ـ� الــدول ي�
ي
ت
ف
ـاس للسياســة الخارجيــة
ظــل الفــو� الدوليــة وعــدم وجــود حكومــة عالميــة أو ســلطة فــوق الــدول  ،وبالتـ ي
ـاىل تفــرض الواقعيــة ان المحــرك االسـ ي
ف
دوىل فوضــوي يقــوم عــى اســاس عالقــات
ـوم ،وبقــاء الدولــة ي� ظــل مجتمــع ي
هــو مفهــوم المصلحــة الوطنيــة للدولــة وعــى قمتهــا حمايــة االمــن القـ ي
ف
ف
ـروس وتطلــع بمكانــة مرموقــة لروســيا
القــوة والمصالــح .ويناقــش اتبــاع المدرســة الواقعيــة محاولــة بوتـ يـ� منــذ توليــه الحكــم ي� روســيا ارجــاع المجــد الـ ي
عــى الســاحة الدوليــة ،وابـراز روســيا كقــوة عظــى والعمــل عــى اعــادة التــوازن القــوى بـ ي ف
ـ� روســيا و الــدول الغربية،ويتجــى ذلــك ف ي� النظريــة الواقعيــة.

رابعا :منهجية البحث:

يقــوم البحــث عــى منهجيــة العلميــة الســتقراء واقــع االزمــة االوكرانيــة خــالل فـ تـرة  2013-2018اســتنتاج اهميــة جيوسياســية الوكرانيــا
ف
ف
ـ� و
لروســيا والــدول الغربيــة واســباب تداخــل روســيا والــدول الغربيــة ي� االزمــة ي
وتاثرهــا عــى عالقــات الروســية –الغربيــة باســتعانة بالمنهــج الوصـ ي
ف
ـياس.
تاريـ ي
ـ� والمنهــج التحليـ يـى السـ ي

خامسا :الدراسات السابقة:

يتــم تنــاول الدراســات الســابقة وفقــا لموقــف روســيا والــدول الغربيــة حــول االزمــة االوكرانيــة مــن المنظــور الــذي يتــم تنــاول االزمــة منــه ،
وهــو موقــف كل مــن روســيا والــدول الغربيــة  ،ويمكــن توضيــح هــذه المحــور كمــا يـ يـى:
1دراســة الدكتــور محفــوظ رســول بعنــوان “ االزمــة االوكرانيــة ورهانــات امــن الطاقــة االوراســية مــع اشــارة لحالــة االمــن الطاقــوي الجزائـ يـري ،مركــزف
ف
ا� الوكرانيــا ويشـ يـر اىل دور الـ ت يـى يلعبــه اوكرانيــا كممــر ي� التجــارة
ـى ،الجزائــر ”2018 ،حيــث يتنــاول الدراســة اهميــة الموقــع الجغ ـر ي
الكتــاب االكاديـ ي
ف
ت
الخارجيــة بـ ي ف
اتي� الــذي
ـروس
ـ� روســيا واوروبــا .وتعــد اوكرانيــا حلقــة محوريــة مهمــة ي� سلســلة االمــن الطاقــوي الـ
واالورو� نظ ـرا لموقهــا االســر ب ي
بي
ي
يربــط روســيا باوروبــا  ،ويتطــرق الكاتــب اىل طبيعــة االزمــة االوكرانيــة اســبابها وابعادهــا وذلــك بالعــودة اىل جــذور التاريخيــة لهــذه االزمــة وخلفياتهــا
وتاثرهــا ف� النظــام العالقــات الطاقويــة بـ ي ف
ـ� روســيا واوروبــا.
وابعادهــا المحليــة ي
ي
الليراليــة الثالثــة الـ تـى أثــارت بوتـ ي ف
ـبتمر /
ـ�  ،سـ ب
ه خطــأ الغــرب :األوهــام ب
ي
 2دراســة ( ، )Johan J. Mearsheimerبعنــوان “ لمــاذا أزمــة أوكرانيــا يروس باألســاس ،وان القــوى
أكتوبــر  “ 2014تعمــل الدراســة عــى االظهــار مــدى الصــورة الخاطئــة لــدى الغــرب بــأن األزمــة األوكرانيــة نتيجــة خطــأ
ي
الغربيــة قامــت بتدخــل بنــاء عــى طلــب أوكرانيــا مــن اجــل حمايتهــا .حيــث ان الجــذور الرئيســية للمشــكلة كانــت توســع حلــف ناتــو ،ممــا أثــار مخــاوف
روســيا األسـ تـراتيجية ،باالضافــة اال انهــا ايقنــت الخطــة الـ ت يـى يريدهــا الغــرب مــن ضــط اوكرانيــا لــه وبعدهــا روســيا  ،ممــا عمــل عــى اتخــاذ الموقــف
ـروس بالتدخــل كسياســة رد فعــل الدفاعيــة.
الـ
ي
ـ� ) بعنــوان “كتــاب رقعــة الشــطرنج الكـ بـرى  :االولويــة االمريكيــة ومتطلباتهــا الجيوسـ تـراتيجية”  ،تنــاول المؤلــف
 3كتــاب (زيبغنيــو بريجنسـ يف
فيــه عــى االهميــة الـ ت يـى تتمتــع بهــا المنطقــة االوراســية ،وركــز عــى توضيــح المصالــح االسـ تـراتيجية المريــكا ي� عالــم مــا بعــد الحــرب البــاردة ،و وضــع
ت
ت
وه ان عــى امريــكا
مجموعــة مــن االســراتيجيات الـ يـى مــن خاللهــا تســتطيع الواليــات المتحــدة المحافظــة عــى قيــادة العالــم ،حيــث اثــار نقطــة مهمــة ي
ـ� روســيا ضمــن القــوى
ان تنتبــه لخطــر ظهــور قــوة اوراســية قــادرة عــى الســيطرة عــى اوراســيا ،وبالتـ ي
ـاىل الســيطرة عــى عالم.حيــث وضــع بريجنسـ ي

الـ ت يـى يجــب احتوائهــا النهــا تشــكل تهديــدا للهيمنــة االمريكيــة.
ف
ش
ـر� لالبحــاث
 4مقالــة لعمــاد قــدورة حــول محوريــة الجغرافيــا والتحكــم ي� البوابــة ال�قيــة للغــرب :اوكرانيــا بــؤرة الـرصاع الصــادرة عــن المركــز العـ ب يف
والدراســة السياســات ،الدوحــة  .الـ ت يـى توصــل فيهــا اىل ان روســيا لــن تتخــى عــن اوكرانيــا بحكــم انهــا تقــع ي� جوارهــا القريــب ،كمــا انهــا تمثــل الحصــن
ت
اتي� لروســيا ويشـ يـر اىل امكانيــة توصــل الغــرب وروســيا اىل التفــاوض حــول تخفيــف حــدة التوتــر االزمــة االوكرانيــة اال ان الخــالف الجوهــري
االســر ب ي
ـ� بينهمــا ســيظل مســتمرا.
الجيوبولتيـ ي
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المبحث االول :المبحث التمهيدي
اوكرانيــا بلــد مهــم جــدا مــن ناحيــة الجغرافيــا السياســية لــكل مــن روســيا والــدول الغربيــة .كمــا تحتــل الجــزء االكـ بـر مــن اوروبــا وتســتوحز
ف
ا� منقســم ومتعــدد االعـراق ،فــكان الجــزء الــذي كان مــن
اوكرانيــا عــى مــوارد طبيعيــة هامــة ،فــكل هــذا منــح اوكرانيــا مكانــة كبـ يـرة ،وان المجتمــع االوكـر ي
روس ويتحدثــون اللغــة الروســية يــرون ان روســيا بلدهــم االم ،فهــو يمثــل ش�ق وجنــوب البــالد باالضافــة اىل اغلبيــة ســكان شــبه جزيــرة القــرم،
اصــل
ي
االورور� ،امــا شــبه جزيــرة القــرم
امــا الجــزء االخــر فهــو يتكلــم اللغــة االوكرانيــة ويــرى انــه جــزء اليتجـزا مــن القــارة االوروبيــة ويدعــو اىل انضمــام لالتحــاد
بي

ت
ت
ـوفيى واســتقالل اوكرانيــا منهــا صــار شــبه
فكانــت جــزءا مــن ب
االمراطوريــة الروســية وثــم بعــد ذلــك جــزءا مــن االتحــاد السـ ي
ـوفيى وبعــد انهيــار االتحــاد السـ ي
جزيــرة قــرم جــزء مــن اوكرانيــا.

ف
ت
ت
ت
ـوفيى الســابق
ـوفيى تعمــل عــى الحفــاظ عــى ي
وبعــد انهيــار االتحــاد السـ ي
تاثرهــا ي� فضــاء السـ ي
ـوفيى ظلــت روســيا باعتبارهــا الــوارث االهــم لــالرث السـ ي
معتـ بـرة ايــاه منطقــة نفــوذ تضمــن لهــا مصالحهــا االسـ تـراتيجية ،ومــن هــذه الناحيــة يعتـ بـر اوكرانيــا كانــت مطمــع لــكل مــن روســيا و الــدول الغربيــة وذلــك
ت
ـ� وه قــوة ش
ـ� عظيمتـ ي ف
ـ� قوتـ ي ف
اتي� الــذي هــو بمثابــة ســالح ذو حديــن ،حيــث انهــا حلــق وصــل بـ ي ف
ال�قيــة “ روســيا “ والغربيــة
بســبب موقعهــا االســر ب ي
ي
االورو� الــذي يعتـ بـر بمثابــة حليــف للواليــات المتحــدة.
“ االتحــاد
بي
ف
ف
ف
ت
ـا� تنركــز عــى
و� المطلــب الثـ ي
 �،المطلــب االول نتعــرف عــى اهميــة جيوسياســية واالســراتيجية الوكرانيــا ،ي
والمبحــث يتكــون مــن ثــالث مطالــب ي
ف
و� المطلــب الثالــث نتحــدث عــن طبيعــة العالقــة االوكرانيــة الروســية والغربيــة قبــل االزمــة.
الخلفيــة التاريخيــة السياســية الوكرانيــا ،ي

ت
واالس�اتيجية الوكرانيا
المطلب االول :اهمية جيوسياسية

ان اوكرانيــا دولــة اوروبيــة ش�قيــة  ،واســم اوكرانيــا يعـ ف يـى باللغــة االوكرانيــة”ارض الوطــن” ،والكــن باللغــة الروســية يعـ ف يـى “ارض الحــدود”،
ـ� الدالالتـ ي ف
ويبــدو ان االســم بـ تـ� يحمــل هاتـ ي ف
ـ� حـ تـى يومنــا هــذا ،تبــدو اوكرانيــا منقســم جغرافيــا عــى نفســها منــذ قــرون عــى طــول نهــر “دنيـ بـر” ،فيتجــه
ي
ت
نصفها الغر� اىل اوروبا ونصفها ش
يف
يف
الكاثولي�
مختلفت� ،اذ يندر عبور الســكان من غربــها
دولت�
ال� ي� اىل روســيا ،وما تزال تشــعر بانها مكونة من
بي
ي
ش
ـاع( ديــاب . )3، 2013،
ـ� الصنـ ي
الــزر ي
اع اىل �قهــا االرثودكـ ي
ـ� قارتـ ي ف
وتقــع اوكرانيــا ف� منطقــة اسـ تـراتيجية جذابــة وحساســة ،فــ� تصنــف ضمــن الــدول العازلــة ،اي الـ تـى تعــزل بـ ي ف
ـ� ،ضمــن حزمــة مــن الــدول الـ ت يـى
ي
ي
ي
تقــع بـ ي ف
ـيا(الوغلي� .)2018،1،
ـ� اوروبــا وروسـ
ي
ش
ـر� رومانيــا ومولدافيــا ومــن
اذ يحدهــا مــن الــ�ق روســيا االتحاديــة ،مــن الشــمال بيالروســيا مــن الغــرب بولنــدا وســلوفاكيا والمجــر ،مــن جنــوب الغـ ب ي
الجنــوب البحــر االســود والبحــر ازوف Anders Aslund(, 2009,25 (،
ـ� ش
ويقســم نهــر الدنيـ بـر اوكرانيــا مــن الشــمال اىل جنــوب اىل ضفتـ ي ف
ال�قيــة والغربيــة ،حيــث يعــد هــذا النهــر مــن الناحيــة التاريخيــة ذا اهميــة كـ بـرى
ف
ف
لطــرق التجــارة واقامــة العديــد مــن المســتوطنات الرئيســية االوىل ي� اوكرانيــا بمــا ي� ذلــك عاصيمتهــا كييــف الـ ت يـى انشــئت عــى ضفــاف “نهــر الدنيـ بـر”
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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ف
ـكا�  46مليــون نســمة ،كمــا انهــا تمثــل
وتعــد اوكرانيــا دولــة صناعيــة ومصــدرة للمعــدات والتكنولوجيــا المدنيــة والعســكرية ،ويبلــغ تعدادهــا السـ ي
ف
ف
ف
ـا� قــوة عســكرية ي� اوروبــا
المجــال الحيــوي لروســيا ويذكــر انهــا قــد حققــت تقدمــا ي� مجــاالت عــدة عــى راســها المجــال العســكري اذ ان اوكرانيــا ثـ ي
ف
ـر� المتقــدم وتصــدر الطائـرات والدبابــات ،كماتملــك ترســانة نوويــة ضخمــة تــم تســليمها اىل روســيا ي� اطــار
بعــد روســيا ،وتملــك مصانــع لالنتــاج الحـ ب ي
معاهــدة ســتارت الخاصــة بتخفيــض االســلحة النوويــة الموقعــة  (1994النشــار )2014،3،
ف
ف
ـى ،وتنتــج وتصــدر
ـى ،فـ ي
ي
ـ� دولــة متقدمــة خاصــة ي� مجــال الفضــاء وتملــك  16قمـرا صناعيــا الغـراض االستكشــاف والبحــث العلـ ي
و� المجــال العلـ ي
االقمــار الصناعيــة.
ف
وه تسـ يـر بخطــوات جــادة نحــو مزيــد مــن التقــدم االقتصــادي
ي
و� المجــال االقتصــادي تحتــل اوكرانيــا المركــز  29اقتصاديــا عــى مســتوى العالــم ي
خاصــة بعــد تغيـ يـر سياســتها اىل ســوق الحــر عقــب انهيــار االتحــاد السـ ت
ـوفيى (النشــار.)3،
ي
ف
اع بالمقــام االول ،كمــا تمتلــك بعــض الصناعــات الهامــة مثــل
وتعتمــد اوكرانيــا عــى تربتهــا الخصبــة ي� انتــاج المحاصيــل الزراعيــة ،فـ ي
ـ� بلــد زر ي
ت
والبروكيمياويــات.
الطاقــة والوقــود والمــواد الحديديــة
ف
ت
وبالتاىل انخفاض اسعار المنتجات المعدنية والميكانيكية مما ادى
والى ادت اىل ركود ي� االستثمارات
ي
والكن نتيجة لالزمة االقتصادية العالمية ي
اىل وجود خلل ف ي� عملية التصنيع من اجل التصدير(.صفوان  ،2013 ،جزيرة نيت)
ت
فالمجتمــع االوكـر فا� منقســمة اجتماعيــا ،فهــو مجتمــع متعــدد االثنيــات واالعـراق واللغــات منقســم بـ ي ف
روس يتحدثــون الروســية
ـ� ش� ي� مــن اصــول
ي
ي
ـروس وللكنيســة االرثوذكســية ويــرون ان روســيا بلدهــم االم ،هــذا الجــزء يمثــل ش�ق وجنــوب البــالد ،باالضافــة اىل
ويدينــون باالنتمائهــم الصلهــم الـ
ي
اغلبيــة ســكان شــيه جزيــرة القــرم.
االورو� ويديــن للكنيســة
ـر� يتكلــم اللغــة االوكرانيــة ويــرى انــه جــزء اليتج ـزا مــن القــارة االوروبيــة ويدعــو اىل انضمــام لالتحــاد
بي
والجــزء االخــر غـ ب ي
ف
ـلى )https://democraticac.de/?p=25929 ،2016،
الكاثوليكيــة ي� روما(.الشـ ب ي
ف
ت
ف
ـ� تعــد ممرهــا اىل
ايت� لنفــوذ ومكانــة روســيا ،فـ ي
وتقــع شــبه جزيــرة القــرم ي� جنــوب اوكرانيــا بـ يـ� البحــر االســود والبحــر وانهــا ذات بعــد جيواســر ب ي
ت
اتي� حيــث انهــا تصــل روســيا بالـ شـ�ق  ،باالضافــة اال انهــا تمتلــك عــى موقــع مدينــة
البحــر االســود (.مجبــل ، )2014،77،وانهــا تتمتــع بموقــع اســر ب ي
ف
ـروس ي� بحــر االســود كمــا وتعتـ بـر شــبه جزيــرة القــرم ذات مكانــة تاريخيــة لروســيا،
سيفاســتوبول والــذي يعتـ بـر مركــز مهــم الســطول البحــري الـ
ي
ف
ف
ف
االمراطوريــة روســية واالتحــاد السـ ت
ـيى ، 2014،2 ،عــى الموقــع http://m.mc-
ـا� جــزءا مــن ب
ـوفيى ســابقا( .الحسـ ي
وذلــك النهــا اعتـ بـرت ي� المـ ي
ي
)doualiya.com/artical
تعتـ بـر شــبه جزيــرة القــرم ذات اهميــة كبـ يـرة لروســيا و اوكرانيــا ،ويذكــر انهــا دخلــت تحــت ســيادة روســيا منــذ عــام ،1783وتعتـ بـر شــبه جزيــرة القــرم
ف
ف
ت
ت
ـيى.)2،ويتحكم شــبه
ـوفيى نيكيتــا خوروشــوف “االوكـر ي
ا� االصــل” اهدائهــا اىل اوكرانيــا (الحسـ ي
جــزءا مــن روســيا حــى  ،1954اال ان قــرر الرئيــس السـ ي
ف
وغرهــا (جــوالق.)3-4 ،2014 ،
ـوا�ء االوكرانيــة والروســية ي
جزيــرة القــرم بمــرور الســفن التجاريــة والعســكرية عــدة المـ ي
ت
ف
ه جــزء اليتجـزا مــن اوكرانيــا ،ويحــدد الدســتور اوكرانياالقضايــا
ا� “ان جمهوريــة القــرم ذات الحكــم الـ ي
وحســب المــادة 135مــن الدســتور االوكـر ي
ـذا� ،ي
ف
ف
ا� لســنة  ،1996ي�: 27/07/2018بصيغــة الملــف  .)35 ،ولكــن فقــد ضمتهــا روســيا رســميا
المتعلقــة باختصاصاتهــا وســلطاتها” (الدســتور االوكـر ي
ف
اليهــا ي� عــام( .2014انيــس. )2014،24،

ض
الثا� :الخلفية التاريخية السياسية ألوكرانيا:
المطلب
ي

يشر اىل العديد من جوانب الرصاع ي ف
ب� روسيا والغرب ،اذ ان اوكرانيا كانت وعى مدى قرون مقسمة اىل شطرين ،اذ
ان تاري ــخ اوكرانيا ي
ش ت
ـى اىل الغــرب،
كانــت روســيا القيرصيــة تســيطر عــى الشــطر الــ� ي�  ،امــا الشــطر الغـ ب ي
ـر� فكانــت تحــت ســيطرة المملكــة البولنديــة والــذي كانــت ينتـ ي
والكن ف� القرن التاســع ش
لالمراطورية الروســية بينما الجزء القليلة المتبقية اصبح خاضعا للســيطرة
االكر من اوكرانيا تابع
ب
ع� اصبحت الجزء ب
ي
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النمســاوية -المجرية(.جــوالق .)1 ،2013 ،

ف
ت
بوغريبينس� ،إن االتحاد
ويقول رئيس مركز الدراسات السياسية والرصاعات ي� العاصمة ميخائيل
السوفيى السابق أحكم قبضته
ي
ي
ف
ف
ف
ا� مــن النـ شـ� المصانــع وحـ تـى دعــم البنيــة التحتيــة ،كمــا فعــل ي� أقاليــم ومــدن
ا�  ،وإبــان حقبتــه حــرم أقاليــم ومــدن الغــرب األوكـر ي
عــى الغــرب االوكـر ي
ف
ف
ش
ا�  ،يالحــظ أن الكثـ يـر
ـ� اىل أن الزائــر لبعــض مــدن الغــرب األوكـر ي
الــ�ق ،بســبب ميولهــا الغربيــة  ،ومعداتهــا لــه .ي
و� هــذا الصــدد يشـ يـر بوغريبينسـ ي
مــن مبانيهــا إرث تركتــه المملكــة البولنديــة  ،إضافــة إىل الكثـ يـر مــن العــادات والتقاليد(جــوالق ..)1 ،
ف
ـوفيى بــدات االوضــاع السياســية ف� اوكرانيــا التابعــة لالتحــاد السـ ت
مــع ظهــور مالمــح تفــكك االتحــاد السـ ت
ـ�  16تمــوز 1990اعلــن
ي
ي
ي
ـوفيى بالتغيـ يـر ،فـ ي
ـياس واالقتصــادي واولويــة
ب
الرلمــان ســيادة الدولــة االوكرانيــة اذ عمــل عــى مبــدا تقريــر المصـ يـر لالمــة االوكرانيــة والديموقراطيــة واالســتقالل السـ ي
ف
ف
ت ف
ف
و� تاريـ ـ ــخ  24اب  1991اعلنــت اوكرانيــا اســتقاللها وجــرى ي� كانــون االول  1991اســتفتاء
ا� عــى قانــون السـ
لقانــون االوك ـر ي
ـوفيى ي� اوكرانيــا ،ي
ي
ـعى اختــار مــن خاللــه الشــعب االســتقالل وتــم اختيــار ( ليونيــد كرافتشــوك) اول رئيــس للدولــة االوكرانيــة الحديثــة االســتقالل( .نــوار.)2015،4،
شـ ب ي
ف
ف
ش
والت�يعيــة والقضائيــة  .فالنظــام
ـا� مــع فصــل الســلطات التنفيذيــة
ـاس ونصــف برلمـ ي
ـياس ي� اوكرانيــا نظامــا مختلطــا نصــف رئـ ي
يعيــد النظــام السـ ي
ف
ف
ف
ف
ـد� وتتــم مراجعــة ش
الت�يعــات قضائيــا ،وقــد تــم اق ـرار الدســتور الجديــد ي� اوكرانيــا ي�  28حزي ـران  1996اي
ي� اوكرانيــا مســتمد مــن القانــون المـ ي
ف
ف
ـاس وانشــا نظامــا سياســيا
ا� الثـ ي
اثنــاء الحكــم الرئيــس االوك ـر ي
ـا� ( ليونيــد كوتشــما) وقــد حــول هــذا الدســتور جمهوريــة اوكرانيــا اىل نظــام نصــف رئـ ي
مســتقرا كمــا وتمــك عــام  1996اســتحداث العملــة الجديــدة هريفنــا االوكرانيــة واســتقر االقتصــاد قبــل نهايــة عقــد التســعينيات اذ حصــل نمــوا
اقتصاديا ملحوضا بالنسبة  70%سنويا اال ان النظام حكم الرئيس ليونيد كوتشما تعرض اىل انتقادات من قبل معارضه بسبب الفساد ت ف
والروير
النتخابــات وعــدم تشــجيع حريــة التعبـ يـر وتركـ ي فـر الســلطة ونقــل الممتلــكات العامــة اىل ايــدي القلــة المتنفــذة( .نــوار.)4،

المطلب الثالث :طبيعة العاقة االوكرانية الروسية والغربية قبل االزمة
يشر اىل العديد من جوانب الرصاع ي ف
ب� روسيا والغرب ،اذ ان اوكرانيا كانت وعى مدى قرون مقسمة اىل شطرين ،اذ
ان تاري ــخ اوكرانيا ي
ش ت
ـى اىل الغــرب،
كانــت روســيا القيرصيــة تســيطر عــى الشــطر الــ� ي�  ،امــا الشــطر الغـ ب ي
ـر� فكانــت تحــت ســيطرة المملكــة البولنديــة والــذي كانــت ينتـ ي
والكن ف� القرن التاســع ش
لالمراطورية الروســية بينما الجزء القليلة المتبقية اصبح خاضعا للســيطرة
االكر من اوكرانيا تابع
ب
ع� اصبحت الجزء ب
ي
النمســاوية -المجريــة.
ف
و� هــذا المطلــب نتكلــم اوال  :عالقــات الروســية االوكرانيــة قبــل االزمــة ،وثانيــا عالقــات الغربيــة االوكرانيــة قبــل االزمــة ،وثالثــا تنركــز عــى عالقــات
ي
الروســية الغربيــة قبــل االزمــة االوكرانيــة.
اوال :عاقات الروسية االوكرانية قبل االزمة
ف
ف
ت
ش
ـذا� للقــوزاق ي� القــرن الثامــن
العالقــات الروســية االوكرانيــة تاسســت ي� القــرن الســابع عــ�  ،وانقطعــت عندمــا انهــت كاترينــا العظــى الحكــم الـ ي
ش
ع�.ولفـ تـرة وجـ ي فـرة مــن الوقــت اســتؤنفت العالقــات اثنــاء الحــرب العلميــة االوىل  .،دخلــت اوكرانيــا الحــرب العالميــة االوىل اىل جانــب دول الوفــاق
ث
ـال� ف ي� الجــزء التابــع لروســيا واىل جانــب الــدول المركزيــة ف ي� جــزء تابــع لنمســا والمجــر( .نورهــان )1998،99،وبعــد الحــرب العالميــة االوىل
الثـ ي
االمراطوريــة القيرصيــة الروســية واالمـ بـر اطوريــة النمســاوية  ،بــرزت الحركــة الوطنيــة
وحــدوث الثــورة الروســية عــام 1917خــالل تلــك المــدة وانهيــا ر ب
االوكرانيــة مــن اجــل تقريــر المصـ يـر مــن الجديــد  (.األمــم المتحــدة)،List of Member States“ .
ـ� الدولتـ ي ف
وبعــد فـ تـرة مــن الثــورة اكتوبــر الشــيوعية عــام  1920اطاحــت روســيا الســوفيتية باوكرانيــا واتنتقلــت العالقــات بـ ي ف
ـ� مــن عالقــات الدوليــة اىل
ت
ـوفيى
عالقــات داخليــة ضمــن االتخــاد السـ ي
ف
وظهــرت اوكرانيــا ف�  30كانــون االول  1922كواحــدة مــن الــدول المؤسســة لالتحــاد السـ ت
و� عــام  1945اصبحــت جمهوريــة اوكرانيــة
ـوفيى ،ي
ي
ي
الســوفيتية االشـ تـراكية مــن الــدول االعضــاء المؤسســة لمنظمــة االمــم المتحــدة (. .األمــم المتحــدة .اطلــع عليــه بتاريـ ـ ــخ  16كانــون االول،2018،
.)List of Member States
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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ف
ف ف
ـروس ،وكانــت معظــم العمليــات الحربيــة ي� الحــرب العلميــة الثانيــة قــد
ـ� ي� الحــرب العالميــة الثانيــة اىل جانــب الجيــش الـ
حــارب اغلــب اوكرانيـ ي
ي
ـ� خــالل الحــرب ،كمــا اصيبــت اوكرانيــا بـ ف
حصلــت عــى الجبهــة ش
ال�قيــة مــن اوكرانيــاو خــ�ت اعــداد كبـ يـرة مــن القتــى مــن االوكرانيـ ي ف
ـارصار وتدمـ يـر

ف
ف
ـام  1946-1947اال ان اوضــاع تحســنت ي� عقــد
كثـ يـر مــن مدنهــا انهــارت بناهــا التحتيــة وتدهــورت اوضاعهــا بســبب المجاعــة والجفــاف ي� عـ ي
ت ف
الع�يــن ف� جوانــب الصناعــة واالنتــاج اذ تــم اســتثمار حــواىل  20%مــن ي ف
الخمســينيات مــن القــرن ش
ـوفيى ي� اوكرانيــا ،وفيمــا
مرانيــة االتحــاد السـ
ي
ي
ي
ف
ف
ت
ا� االصــل” مــن الجمهوريــة الروســية اىل جمهوريــة
ـوفيى نيكيتــا خوروشــوف “االوكـر ي
يتعلــق بالشــبه جزيــرة القــرم تــم ي� عــام 1954نقلهــا الرئيــس السـ ي
ت
ـوفيى قاعــدة عســكرية بحريــة عــى مينــاء سيفاســتوبول المطــل
االوكرانيــة بالقـرار  ،وخــالل العــام  ، 1954اسســت نيكيتــا خوروشــوف الزعيــم السـ ي
ف
ـيى .)2،
عــى البحــر االســود ( .الحسـ ي
واســتمرت العالقــات الســوفيتية مــع اوكرانيــا كجــزؤ مــن االتحــاد السـ ت
ـوفيى ،وكان االتحــاد السـ ت
ـوفيى قــد تفــكك يــوم  26كانــون االول لعــام ،1991
ي
عقــب إصــدار مجلــس الســوفيت األعــى لالتحــاد السـ ت
ـوفيى ق ـرارا أعلــن فيــه االعـ تـراف باســتقالل الجمهوريــات الســوفيتية الســابقة ،وإنشــاء رابطــة
الــدول المســتقلة لتحــل محــل االتحــاد السـ ت
ـوفيى( .نورهــان)99،
وبعــد تفــكك االتحــاد السـ ت
ـوفيى ارادت روســيااالتحادية وريثــة االتحــاد السـ ت
ـوفيى ان تحافــظ عــى روابطهــا وعالقاتهــا مــع الجمهوريــات الســوفيتية
ي
ي
ف
ف
ـا� جمهوريــات
الســابقة فقامــت ي�  8كانــون االول  1991بتكويــن رابطــة كومنولــث الــدول المســتقلة مــع بيــال روســيا واوكرانيــا وانضمــت اليهــا ثمـ ي
غرهــا مــن جمهوريــات عــى ان تشــكل
اخــرى فوصــل عــدد الــدول االعضــاء فيهــا اىل احــدى عـ شـ�ة دولــة ،اال ان اوكرانيــا اىل جانــب ذلــك لــم توافــق مــع ي

روســيا االتحاديــة قــوات روســيا لحفــظ الســالم ف ي� دول الكومنولــث تحــت رعايــة االمــم المتحــدة .تحولــت عالقــات روســية اوكرانيــة مــن عالقــات
الداخليــة إىل عالقــات دوليــة ف� التســعينيات فورحــل االتحــاد السـ ت
ـوڤيى(.نورهان.)102،
ي
ي
و تعتر روسيا اوكرانيا بلدا ت
اسراتيجيا لروسيا من ناحية العسكرية باعتباره عازال بينها ي ف
وب� دول حلف الناتو.
ب
ف
ـروس ي� اقتصادهــا وتشــغيل العجلــة الصناعيــة  ،كمــا تقــوم بنقــل كميــات كبـ يـرة مــن الغــاز
ـ� الـ
ي
ـ� عــى الغــاز الطبيـ ي
وتعتمــد اوكرانيــا بشــكل رئيـ ي
ف
ت
ـاىل لــم تتمكــن مــن دفــع اســتحقاقات ش�كــة
ـ� الـ
ـروس اىل اوروبــا .ولكــن اوكرانيــا الـ يـى تعـ ي
ـا� مــن العديــد مــن المشــاكل االقتصاديــة والعجــز المـ ي
ي
الطبيـ ي
ش
3013لل�كــة الروســية ( .خـ يـري https://www.alaraby.co.uk/ ،
غازبــروم الماليــة وتديــن حاليــا بقرابــة مليــار ونصــف مليــار دوالر للعــام

)/politics/2014/3/3

ّ
عر أوكرانيا ألوروبا خالل الســنوات القليلة الماضية لتحصيل ديونها ،ما أدى الندالع أزمة طاقة
واضطرت روســيا لخفض كميات الغاز المصدرة ب
ف
األورو�.
ي� معظم دول االتحاد
بي
ّ
ّ
قدمــت أوكرانيــا لروســيا أســلحة تقليديــة ونوويــة مــن مخلفــات الحقبــة الســوفييتية ،لتســديد جــزء مــن هــذه الديــون .حاولــت روســيا
مــن جهتهــا،
كذلــك ش�اء أصــول ش�كات الطاقــة األوكرانيــة لتعويــض الديــون ت
المراكمــة( .بــو عمامــة .)2008،253-254،
ف
ف
ف� اعوام 2005،2007
ويشار اىل ان روسيا حاولت تكرارا اكراه اوكرانيا ق�ا عى ي
تبى سياسات مفيدة لروسيا ،موظفة الطاقة سالحا سياسيا ،ي
 2009،اقدمــت روســيا امــا عــى التهديــد بوقــف تدفــق تالنفــط والغــاز او عــى وقفــه بســبب مســائل ذات العالقــة بالســعر ومــن جـراء ديــون اوكرانيــا
ف
و� صيــف  2010تعــرض الرئيــس الســابق يانوكوفيتــش للضغــط يك يوافــق عــى تمديــد اســئجار روســيا لقاعــدة بحريــة
الطاقيــة غـ يـر المدفوعــة  ،ي
اوكرانيــة ف� مينــاء سيفاســتويل الواقعــة عــى البحــر االســود لمــدة خمســة ش
وع�يــن عامــا ،ومــع اعتمــاد اســعار تفضيليــة لكميــات الطاقــة المــورودة اىل
ي
اوكرانيــا( زبيغنيــو. )112 ،
ثانيا:عاقات الغربية االوكرانية قبل االزمة

ف
ت
ش
ـ� ان فكــرة اساســية
تشــكل العالقــة حلــف ناتــو بــدول وســط اوروبــا و�قهــا جوهــر اســراتيجية ي� عالــم مــا بعــد الحــرب البــاردة ،حيــث يــرى برجنسـ ي

ف
ـ� (
ـ� هــو مــن اجــل انشــاء اوروبــا جديــدة ذات نطــاق ودور للتحالــف بـ يـ� اوروبــا والجانــب االخــر مــن المحيــط االطلـ ي
لتوســيع فكــرة شــمال االطلـ ي
العســاف .)2008،232-233 ،
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ت
ـوفيى عملــت الواليــات المتحــدة عــى تســليط الضــوء عــى الــدول الـ ت يـى كانــت تابعــة حـ تـى تضمــن تخليهــا عــن االيدولوجيــة
فبعــد انهيــار االتحــاد السـ ي
الشــيوعية .فتعاملــت الواليــات المتحــدة مــع اوكرانيــا عــى اســاس انهــا دولــة مســتقلة غـ يـر مرتبطــة ب( روســيا) لذلــك عملــت اىل ضمهــا اىل حلــف
ف
ف
ـ� مــن اجــل القــدرة عــى تنفيــذ اسـ تـراتيجيتها الجديــدة ي� المنطقــة بعــد مرحلــة الحــرب البــاردة المتمثلــة ي� الحفــاظ عــى االمــن
شــمال االطلـ ي
واالســتقرار ف ي� اوروبــا ومواجهــة االضطرابــات الـ ت يـى مــن الممكــن ان تتعــرض لهــا ســواء مــن داخلهــا او خارجهــا.
و�قها جوهر ت
وتشكل عالقة حلف الناتو بدول وسط اوروبا ش
اسراتيجيته ف ي� عالم مابعد الحرب الباردة.
حيــث يــرى بريجنســ� ان الفكــرة االساســية لتوســيع حلــف شــمال االطلــ� هــو مــن اجــل انشــاء اوروبــا جديــدة ذات نطــاق ودور للتحالــف بـ ي ف
ـ�
ي
ي
اوروبــا والجانــب االخــر مــن المحيــط االطلــ�( العســاف  .)232-233 ،وتوســعه باتجاهـ ي ف
ـ�:
ي
االتجاه االول :باتجاه دول شمال ش�ق اوروبا ،وتحديدا باتجاه دوا البلطيق والذي يعيد تجاوزا عى الخط االحمر لروسيا.
ف
ـا� :باتجــاه دول جنــوب ش�ق اســيا ،وقــد كان معارضــة روســيا لتوســيع الحلــف باتجــاه هــذه المنطقــة اقــل مــن معارضتهــا االتجــاه االول.
االتجــاه الثـ ي
ولقــد كان خيــار الغــرب ف� مســالة توســع حلــف ناتــو امــام الــدول اوروبــا الوســ� ش
وال�قيــة بمثابــة الصائقــة الـ ت يـى حلــت بالدبلوماســية روســية.
ي
ت
ـ� االوكرانيـ ي ف
قــد دعمــت الواليــات المتحــدة وحليفهــا االتحــاد االورو� القوميـ ي ف
ـ� ،بهــدف اقامــة حكومــة اوكرانيــة لتحقيــق اهدافهــا االســراتيجية حيــث
بي
ـ� تســتطيع ان تجســس بســهولة
انهــا نريــد ربــط اوكرانيــا بحلــف ناتــو لــزرع القواعــد العســكرية والتجسســية بالقــرب مــن حــدود الدولــة الروســية لـ ي
ف
ف
ـياس لروســيا االتحاديــة ي� اوكرانيــا النهــا تعتـ بـر منفــذا ممـ ي فـرا
عليهــا ،وايضــا ترغــب ي� ضمهــا اىل الناتــو وذلــك مــن اجــل تقليــص النفــوذ العســكري والسـ ي
ف
ـدوىل فهــو مهــم بالنســبة للغــرب حيــث يتــم تحويلــه اىل قطــاع
عــى البحــر االســود ،وان اصــالح االقتصــاد االوك ـر ي
ا� وفقــا لرؤيــة صنــدوق النقــد الـ ي
مســتهلك ومســتورد للســلع والبضائــع الغربية،كمــا ان الواليــات المتحــدة االمريكيــة تريــد ان تفــرض الهيمنــة السياســية واالقتصاديــة عــى اوكرانيــا
ف
ش
ـدا� )http:||www.ahewar.org 2014،
وربطهــا نحــو السياســة االمريكيــة مثــل مــا حــدث مــع دول الكتلــة ال�قيــة الســابقة (.الحمـ ي
ثالثا :عاقات الروسية الغربية قبل االزمة االوكرانية
جــرى العديــد مــن االتفاقيــات بـ ي ف
ـ� روســيا ودول الغربيــة عامــة والواليــات المتحــدة االمريكيــة خاصــة ،بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة الـ ت يـى قــد التـ تـ� كل مــن
ف
ف
ف
ف
ـ� جــورج بــوش االب ي� ا شــباط م ي� كامــب ديفيــد واعلنــوا رســميا انتهــاء الحــرب البــاردة ،
يلسـ يـت� اول الرئيــس ي� روســيا االتحاديــة والرئيــس االمريـ ي
ف
و� عام 2000م عقد ف� موســكو اول لقاء ي ف
ب� رئيس روســيا التحادية
ي
وتم توقيع البيان الذي ثبت صيغة جديدة للعالقات الروســية االمريكية  ،ي
ت
ت
ف
ف
روس
تي� الخاصــة باتفــاق
فالديمـ يـر بوتـ يـ� ورئيــس امريــكا بيــل كلنتــون وقــد وقــع زعيمــا الدولتـ يـ� بيــان مشــرك حــول مبــاديء االســتقرار االســر ب ي
ي
ـ� عــى انشــاء المركــز الخــاص بالتبــادل المعلومــات الــواردة وابــالغ عــن اطــالق الصواري ـ ــخ (. .جورجينــا.)2016،10 ،
امريـ ي
ف
ف
و�
ـدوىل  ،ي
وتعتـ بـر العالقــات مــع الواليــات المتحــدة االمريكيــة مــن اولويــات السياســة الخارجيــة الروســية وعامــال هامــا ي� اشــاعة االســتقرار الـ ي
ئ
ت
ت
اتي� ومكافحــة االرهــاب
ـدوىل واالســتقرار االســر ب ي
عــام 2002م حــددت االتجهــات االوليــة للتعــاون الثنـ ي
وه العمــل المشــرك لصالــح االمــن الـ ي
ـا� ي
الــدوىل ومواجهــة االخطــار والتحديــات االخــرى الشــاملة الجديــدة ودعــم حــل ف ف
الراعــات االقليميــة وتطويــر العالقــات االقتصاديــة والتجاريــة وتوســيع
ي
االتصــاالت بـ ي ف
ـ� االفــر اد (. .جورجينــا.)10، ،
ف
و� عــام  2007صــدر الرئيــس فالديمـ يـر بوتـ ي ف
ـ� والرئيــس جــورج بــوش بيــان حــول صناعــة الطاقــة النوويــة وعــدم االنتشــار الــذي يتضمــن برنامــج
ي
ف
ف
ئ
ـلى للطاقــة الذريــة بـ شـ�ط الـ ت فـرام الصــارم بنظــام عــدم االنتشــار.
الخطــوات ي� مجــال تعميــق التعــاون الثنـ ي
ـا� والـ ي
ـدوىل ي� مجــال االســتخدام السـ ي
ف
و� عــام  2009حــدث لقــاء بـ ي ف
ـ� الرئيــس مدفيديــف والرئيــس بــاراك اوبامــا تــم فيــه تبــادل االراء حــول جميــع قضايــا العالقــات الثنائيــة والوضــع
ي
ـدوىل وصــدر بيانــان مشـ تـركان حــول المباحثــات بصــدد تقليــص الالحــق لالســلحة االسـ تـراتيجية الهجوميــة (.معرفــة نيــوزhttp://www. 2016،
الـ ي

 ,marefa.orgتاريـ ـ ــخ الدخــول  19بفرايــر ).2019

ف
ف
امــا مــن حيــث القضايــا الدوليــة واالقليميــة تتعــاون روســيا والواليــات المتحــدة االمريكيــة ي� المنظمــات والمحافــل الدوليــة ،والســيما ي� هيئــة االمــم
ئ ف
ف
ـدوىل مثــا انتشــار ســالح
المتحــدة ومجموعــة الــدول ب
ـا�” وايضــا عــى الصعيــد الثنـ ي
الكرى”الثمـ ي
ـا� ي� مجــال مواجهــات التحديــات الجديــدة لالمــن الـ ي
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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ف
الدمــار الشــامل ووســائل ايصالــه واالرهــاب عـ بـر الحــدود وتهريــب المخــدرات وتعتـ بـر مجموعــة العمــل الروســية االمريكيــة ي� مكافحــة االرهــاب مــن
اهــم عنــارص هــذا التعــاون (. .جورجينــا.)11،

ض
وتاث�ها عل عاقات الروسية الغربية
الثا�:نشوء وتطوراسباب األزمة األوكرانية
المبحث
ي
ي

وتشــهد العالقــات الدوليــة تغيـ يـرا جوهريــا بســبب االزمــة االوكرانيــة ،الـ تـى تســببت باجمــاع اراء ف� عــودة اجــواء الحــرب البــاردة بـ ي ف
ـ� روســيا والــدول
ي
ي

ـ� وانهيــار االتحــاد السـ ت
الغربيــة وذلــك بعــد اقــل مــن عقديــن ونصــف مكــن نهايــة نظــام القطبـ ي ف
ـدوىل الجديــد عقــب حــرب
ـوفيى وبــزوغ النظــام الـ ي
ي

الخليــج الثانيــة .ومــن خــالل هــذا المبحــث ســيتم تنــاول عالقــات الروســية الغربيــة قبــل االزمــة االوكرانيــة وتاثـ يـر االزمــة االوكرانيــة عــى العالقــات
ف
ف
ـب�،
الروســية -الغربيــة والوصــول اىل وضــع ســيناريوهات تحــدد مســتقبل العالقــات ي� ظــل االزمــة االوكرانيــة والمبحــث يتكــون مــن ثــالث المطالـ ي
ف
ف
ـا� نركــز عــى تاثـ يـر االزمــة االوكرانيــة عــى العالقــات الروســية
و� المطلــب الثـ ي
المطلــب االول نتحــدث عــن نشــوء وتطــور اســباب االزمــة االوكرانيــة  ،ي
ف
،و� المطلــب الثالــث نتنــاول االبعــاد المســتقبلية لعالقــات الروســية واالوكرانيــة والغربيــة.
الغربيــة ي
المطلب االول :نشوء وتطور اسباب االزمة االوكرانية
اوال :اسباب نشوء وتطور االزمة:

ف
ف
ف
االورو�
ا� يانكوفيتــش االتفــاق التجــاري مــع االتحــاد
بي
ـ� الرئيــس االوك ـر ي
بــدات وقائــع االزمــة االوكرانيــة الراهنــة ي� كانــون االول  .2013بعــد ان الـ ي
الرلمـ فـا� عليــه ،حــاول الرئيــس الــروس اســتقطاب االوكرانيـ ي ف
ـ� بوعــود
(الباســوس مريــم  ، )2014،17 ،قامــت التظاه ـرات وحصــل االنقــالب ب
ي
ي
شــملت ش�اء  15مليــار دوالر مــن ســندات الخزينــة االوكرانيــة وتخفيــض ســعر الغــاز المصــدر اليهــا مــن روســيا ولكــن دون جــدوى ،فمــا كان منــه اال ان

ف
ف
حــرك الجاليــة الروســية ي� شــبه جزيــرة القــرم الـ ت يـى توصلــت بمســاعدة روســية ،ي� اذار  2014اىل فصلهــا عــن اوكرانيــا نتيجــة احتاللهــا مــن قبــل روســيا
اىل والحــاق مدينــة سيباســتوبول كالمدينــة فدرالية(انيــس.)24،
وبعــد ذلــك نتيجــة الســتفتاء والحاقهــا باالتحــاد الـ
ـروس ككيــان فــدر ي
ي
ف
ف
ش
ـا�
ومــن هنــا بــدات بــوادر االنقســام تظهــر ي� اوكرانيــا حيــث ان اوكرانيــا الغربيــة “تمثــل الهويــة الوطنيــة الحديثــة” ،وتمثــل اوكرانيــا ال�قيــة المـ ي
ف
ـوع “الهويــة الروســية الصغـ يـرة” .وقــد تــم الغــاء نتائــج االنتخابــات الـ ت يـى فــاز بهــا “يانكوفيتــش” بالســبب التالعــب ي� عمليــة االقـ تـراع وخــروج
الشـ ي
ت
اعترتهــا
ـواىل للغــرب الـ ت يـى ب
الجماهـ يـر للشــوارع تحمــل الفتــات برتقاليــة وتحــت ضغــط الشــارع تــم اعــادة االنتخابــات الـ يـى فــاز بهــا “يوتشــينكو” المـ ي
ف
ـاىل .)2006،15،
روســيا مؤامــرة كمــا القــت روســيا اللــوم عــى الغــرب لتدخلــه ي� شــؤون الداخليــة الوكرانيــا (فيتـ ي
ف
وه جــزء مــن
ويعتـ بـر ضــم شــبه جزيــرة القــرم مــن جانــب الـ
ي
ـروس ســبب رئيــس لنشــوء االزمــة االوكرانيــة ،وتقــع شــبه الجزيــرة ي� جنــوب االوكرانيــا  ،ي
ت
الذا�(مجبــل.)2014،77،
هــذا بلــد يتمتــع بالحكــم
ي
ولجــات اوكرانيــا اىل الجمعيــة العامــة لالمــم المتحــدة البطــال ضــم شــبه جزيــرة القــرم اىل روســيا الـ ت يـى اتمــت الســيطرة عــى القواعــد العســكرية فيهــا
ممــا دفــع دول الســبع اىل اتخــاذ اج ـراءات عقابيــة ضــد موســكو  ،الـ ت يـى قللــت مــن مــن اهميــة تلــك اج ـراءات( .الجزيــرة نيــتhttps://www. ،
)aljazeera.net/news/international/2014/3/25
واكــدت الجمعيــة العامــة لالمــم المتحــدة ف� قـرار الــذي اتخذتــه ف�  27اذار  2014بشــان الســالم االقليميــة الوكرانيــا ( )A/RES/68/262ت ف
الرامهــا
ي
ي
ف
ت
ت
ت
ـياس ووحدتهــا وســالمتها داخــل حدودهــا المعــرف بهــا دوليــا ويؤكــد القـرار ايضــا ان اســتفتاء الـ يـى اجــري ي�
باحــرام ســيادة اوكرانيــا واســتقاللها السـ ي
ت
ـذا� ومدينــة سيفاســتوبول ف�  16اذار  2014اليمكــن قبولهــا بحكــم افتقــاده ش
للم�وعيــة ان يشــكل االســاس
جمهوريــة القــرم المتمتعــة بالحكــم الـ ي
ي
ف
ت
ـذا� او مدينــة سيفاســتوبول (.االمــم المتحــدةJanuary 2018 30 . http://docs- ،
الي تغـ يـر ي� وضــع جمهوريــة القــرم المتمتعــة بالحكــم الـ ي

ف
ت
ا�
 .)tore.ohchr.orgورغــم ذلــك القـرار الـ يـى لــم تلــزم بهــا روســيا منــذ عــام ، 2014اصبحــت شــبه الجزيــرة قــرم ومدينــة سيفاســتوبول جــزء مــن ار ي
روســية .وحدثــت ف� العــام  2018بــوادر ازمــة جديــدة بـ ي ف
ـ� روســيا و اوكرانيــا بعــد احتجــاز البحريــة الروســية ثــالث ســفن عســكرية اوكرانيــة ،فيمــا
ي
ف
ت
الى توجد عى صفيح ســاخن منذ ان قامت روســيا بضم القرم “( .عمارة ،2018،
تتصاعد المخاوف من احتماالت نشــوب حرب ي� المنطقة  ،ي
)/http://www.ahram.org.eg/News/202848/115/683682
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و روســيا تقــول ان الــزوارق االوكرانيــة دخلــت ميــاه اقليــى رويــة بصــورة غـ يـر ش
كرتــش ،ونفــذت منــاورات خطــرة واســتفزازية
م�وعــة قاصــدة مضيــق ي
ي
ـ� “لخلــق حالــة رصاع” امــا اوكرانيــا
قــرب جــ� القــرم  ،مــا دفــع البحريــة الروســية الطــالق النــار واحتجــاز الســفن االوكرانيــة ،متهمــة اوكرانيــا بالسـ ي

فتقول ان روسيا تنتهك اتفاقية االمم المتحدة لقانون البحار واتفقا كان قد تم ي ف
كرتش
ب� كييف و موسكو حول استخدام بحر ازوف ومضيق ي
ف
ع الفــروف دافــع عــن رد فعــل
 ،واكــدت انهــا اعطــت اخطــارا مســبقا للــروس بــان الســفن ســتتحرك عـ بـر المضيــق .وزيــر الخارجيــة الـ
ـروس سـ يـر ي
ي

بــالده مؤكــدا انــه جــاء نتيجــة “اســتفزاز انتهــك الســادة الروســية ،:ودعــا “ الجهــات الغربيــة الراعيــة الوكرانيــا اىل تهدئــة الموقــف”( .عمــارة)2018،
وعــى الجانــب االوك ـر فا� اعلــن الرئيــس ت
بيروشــينكو فــرض االحــكام العرفيــة ف� البــالد خــالل السـ ي ف
ـت� يومــا وان بــالده “ ســتتخذ اج ـراءات محــددة
ي
ي
للدفــاع عــن اراضيهــا وحمايــة مواطنيهــا وتامينهــم”.
ض
والغر� ي� االزمة االوكرانية
الروس
ثانيا:اسباب التدخل
جي
ي
ف
ا -اسباب تدخل روسيا ي� االزمة االوكرانية
ف
ت
يا�-:
وتدخل روسيا ي� االزمة االوكرانية كانت له عدة اسباب  ،اهمها ما ي
 1مــن ناحيــة ناحيــة السياســية تســ� روســيا لحمايــة مصالحهــا السياســية ،حيــث تمثــل اوكرانيــا اهميــة سياســية بالغــة لروســيا  ،ولروســيا مصالــحف
ت
االورو�.
اسراتيجية مهمة ي� اوكرانيا قد تفوق مصالح الغرب فيها ،فجغرافيا تالصق اوكرانيا روسيا وتفصلها عن دول حلف ناتو ودول االتحاد
بي
ف
الروس
يعتر اغلبية ســكان شــبه جزيرة القرم من الروس  ،الجل ذلك تتدخل روســيا ي� اوكرانيا بحجة حماية الشــعب
يكاترينا ، )13 ،2015،و ب
( ي
ي
ف� جزيــرة القــرم وبعــض المناطــق ش
ه دافــع الرئيــس الــذي
ال�قيــة مــن اوكرانيــا ،كمــا يشـ يـر الخبـ يـر الـ
ي
ي
ـروس الكســندر يىل بالقــول “ ان الهويــة الروســية ي
يقــف وراء ســيطرتها عــى جزيــرة القــرم ،وان روســيا تعدهــا جــزء مــن اراضيهــا ( .يىل الكســندر.)5 ،
ف
يكاترينــا  ،) 14 ،ولمئــات السـ ي ف
ش
ـن� ضلــت روســيا
ـوم (.ي
ومــن هــذه المنطلقــات تــرى روســيا ان اي زعزعــة المــن االوكـر ي
ا� هوتهديــد مبــا� المنهــا القـ ي
مهتمــة بالقــرم الن ممرهــا اىل البحــر االســود ،ومــع ان روســيا مــن قبــل رغبــت بضــم قــرم اليهــا بعــد تفــكك االتحــاد السـ ت
ـوفيى اال انهــا بقــت اوكرانيــة
ي
حـ تـى عــام ( .2014طبــارة .)5 ، 2014،

ف
ف
ـروس اليهــا .كمــا
ـروس ي� اوروبــا وطريــق امــداد الغــاز الـ
2االهميــة الجيوسياســية :وتتمثــل اهميــة جيوسياســية الوكرانيــا ي� انهــا بوابــة للنفــوذ الـي
ي
ش
المبا�الواســع ،التســتطيع ان تـ تـرك اوكرانيــا تصبــح جــزءا مــن منظومتــه االمنيــة
ان روســيا الـ ت يـى بــات يؤرقهــا وصــول نفــوذ الغــرب اىل جوارهــا
ت
ف
تي� االخـ يـر الــذي
واالقتصاديــة ،فضــال عــن مشــاعر القوميــة الروســية تجاههــا ،فانهــا تعــد ضمــن “ منطقــة المصالــح المتمـ يـرة” والحصــن االســر ب ي
يعزلهــا عــن الغــرب وحلفائــه (قــدورة .)2014،45 ،
ف
ف
ش
ا� الفاصــل
والحقيقــة تعــد اوكرانيــا ي� قلــب النظريــة الجيوبولتيكيــة االوراســية ،ذلــك ان اوكرانيــا تعــد اهــم دول اوروبــا ال�قيــة نظـرا لموقعهــا الجغـر ي
ـ� روســيا ودول االتحــاد االورو� ف� وقــت نفســه .فضــال عــن مســاحتها كاكـ بـر دول اوروبــا ش
ـ� روســيا وحلــف شــمال االطلــ� ،وكــذا بـ ي ف
بـ ي ف
ال�قيــة،
بي ي
ي
ف
ف
ـال� -والهــام بالنســبة لروســيا (المحفــوظ .)2018،12 ،
وطابعهــا االثـ يـى المتنــوع خاصــة العــرق السـ ي
ف
ت
ـروس المرابــط
ـ� تســهيالت مهمــة الســطول البحــري الـ
ا� االســر ب ي
هــذا مــن جانــب ومــن جانــب اخــر فــان موقــع االوكـر ي
ي
اتي� عــى البحــر االســود يعـ ي
ف
ـروس ،المرابــط
ـتغى بذلــك بــاي شــكل مــن االشــكال ،وان شــبه جزيــرة القــرم موطــن اســطول البحــر االســود الـ ي
هنــاك ،حيــث التســتطيع روســيا ان تسـ ي
ف
ـ� .)4،
ي� مدينــة سيفاســتوبول الـ ت يـى يســمها الــروس مدينــة “المجــد
ي
الروس”لهــذا ضمــت جزيــرة القرم(الوغليـ ي
3االهمية االقتصادية:ـروس اىل اوروبــا وهــو مايدعــم االقتصــاد
ـروس يعتمــد عــى اوكرانيــا مــن خــالل عائــدات الغــاز اذ يمــر فيــه نصــف الصــادرات الغــاز الـ
فاالقتصــاد الـ
ي
ي

الــروس ويقــرص المســافات وتكاليــف النقــل ،وتعــد اكـ بـر مســتهلك للطاقــة وتحصــل عــى النقــود النــووي مــن روســيا ،كمــا ان التجــارة بـ ي ف
ـ� اوكرانيــا
ي
وروســيا ه مــن المصــادر االساســية لتنميــة االقتصــاد االوكـر فا� ،فضــال عــن مجــال االنتــاج الــزراع كذلــك تعــد المـ ف
ـوا�ء ف� اوديســا وسباســتبول ركـ يـرةف
ي
ي ي
ي
ي
ف
ف
ـروس بوجودهــا ي� البحــر االســود والعبــور منــه اىل ميــاه االقليميــة الدافئــة.
ـروس ،فضــال عــن وجــود االســطول العســكري الـ ي
ي� دعــم خــط التجــارة الـ ي
( جمــول .)2014،2 ،
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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ويقــول برجنســ� بــان القــوة الـ تـى تحكــم اوراســيا  ،ســوف تســيطر عــى اثنـ ي ف
ـ� مــن المناطــق العالــم االكـ ثـر تقدمــا واكـ ثـر انتاجــا عــى الصعيــد االقتصــادي
ي
ي
ـاىل مــوارد الطاقــة العالميــة ويوجــد بهــا اكـ بـر ســت اقتصاديــات ،واكـ بـر ســت دول انفاقاعــى
ـواىل 4|3مــن اجمـ ي
 ،حيــث تقــدر مصــادر الطاقــة فيهــا بحـ ي
يف
التســليح ،ومعظــم الــدول النوويــة المعلنــة وغـ يـر المعلنــة توجــد ف� اوراســيا كمــا ان اكـ بـر قوتـ ي ف
ـكانيت� موجودتــان فيهــا ايضــا ويجعــل كل هــذا مــن
ـ� سـ
ي
ت
اوراســيا ذات اهتمــام كبـ يـر ،االمــر الــذي يــؤدي بالــدول المنطقــة ان تعمــل دائمــا عــى زيــادة مســتوى قوتهــا الجــل ضمــان امنهــا “ان الدولــة تيــ� امــا
ف
ـ� تضمــن دولــة بقائهــا  ،عليهــا ان تجعــل هدفهــا االول ي� سياســتها ،هــو الحفــاظ عــى قوتهــا
انهــا قويــة ،او ان الدولــة اخــرى تضمــن حمايتهــا  ،ولـ ي
وزيادتها(زبيغنيــو.)112،
ف
ف
و� 2018اعلنــت وزارة الدفــاع االوكرانيــة عــن وضــع الجيــش ي� وضعيــة قتاليــة كاملــة عــى خلفيــة االحــداث تصعيــد غـ يـر مســبوق عــى جبهــة االزمــة
ي
ف
وعالى ،واىل تمهيد العالن حالة الطواريء ي� اوكرانيا (عمارة.)1،
االطل�
االوكرانية ،بعد اربــع سنوات من الجمود ،ادى اىل استفار
ي
ي
ف
كرتــش ،المعـ بـر الوحيــد بـ ي ف
اســتنفار اوكرانيــا وحلفائهــا ،خصوصــا االوروبيـ ي ف
ـ�
ـ� ،جــاء بعــد حادثــة احتجــاز روســيا لثــالث ســفن االوكرانيــة ي� مضيــق ي
بحــر ازوف والبحــر االســود والقريــب مــن شــبه جزيــرة القــرم .وبعــد مــرور اكـ ثـر مــن  24ســاعة عــى حادثــة تــرص اوكرانيــا عــى المطالبــة باالفـراج عــن
ســفنها الحربيــة الثــالث الــت احتجزتهــا روســيا مــع طواقمهــا وتدعــو اىل فــرض عقوبــات جديــدة عــى روســيا،وتقول اوكرانيــا :ان روســيا تنتهــك اتفاقيــة
االمــم المتحــدة لقانــون البحــار واتفاقــا كان قــد تــم بـ ي ف
كرتــش ،واكــدت انهــا اعطــت اخطــارا
ـ� كييــف وموســكو حــول اســتخدام بحــر ازوف ومضيــق ي
ـدوىل .
مســبقا للــروس بــان الســفن تتحــرك عـ بـر المضيــق .فيمــا تدافــع روســيا عــن موقفهــا ،مؤكــدا ان ترصفهــا ( يطابــق تمامــا) مــع احــكام القانــون الـ ي
ف
كرتــش بانــه (( اســتفزاز واضــح)) .وقــال (( تــم انتهــاك االحــكام
� الفــروف وزيــر الخارجيــة الروســية ماجــرى مــن احــداث ي� مضيــق ي
و وصــف سـ يـر ب ي
ـدوىل ،وليــس فقــط القانــون البحــري ،وكذلــك ميثــاق االمــم المتحــدة ،واتفاقيــة عــام  1982لقانــون البحــار ،والمواثيــق الدوليــة
الرئيســية للقانــون الـ ي
االخــرى الـ ت يـى تلــزم الــدول باحـ تـرام ســيادة بعضهــا ( .عمــارة)1،
وترة االزمة عمدت روسيا اىل اتخاذ عدة اجراءات كان اهمها:
ومع تصاعد ي
الدخــول اىل جزيــرة القــرم لحمايــة قواعدهــا ،وعــدم ت
اعرافهــا بالحكومــة الـ ت يـى شــكلت بعــد ســقوط حكومــة يانوكوفيتــش ،وشــجعت اقليــات عــى
ف
التمــرد عــى كييــف وســلطتها ،فضمنــت وجــودا عســكريا فيهــا ،وبــدات التفــاوض مــن منطلــق القــوة ي� هــه الجزيــرة ،والتهديــد باجتيــاح الـ شـ�ق
ف
ـواىل لروســيا  (.مجبــل )2014،79،
االوك ـر ي
ا� ذي غالبيــة الروســية والمعقــل الرئيــس لحــزب االقاليــم المـ ي
ف
ـ� اسـ تـراتيجية ثالثيــة ابعــاد ،االول يتمثــل ف� محاولــة اقامــة اتحــاد سـ ت
و� ســبيل الحفــاظ وصيانــة المصالــح الروســية ســلك الرئيــس بوتـ ي ف
ـوفيى
ي
ي
ي
ف
ـى ي� منطقــة اوراســيا بقيــادة روســيا االتحاديــة،
جديــد ،تحــت مســى” االتحــاد االور ي
اس “ وهــو عبــارة عــن محاولــة القامــة نوعــا مــن التكامــل االقليـ ي
ف
االورو� (عبدالرحمــن .)2014،5،
وبعضويــة مجموعــة مــن الجمهوريــات الســوفيتية الســابقة( مثــل بالروســيا و كازاخســتان ) ي� مواجهــة االتحــاد
بي
ف
ف
ـاع االوروبيــة لتطويــق واحتــواء روســيا وذلــك عــن طريــق اللجــوء لتدخــل العســكري الرصيـ ـ ــح ي� بعــض الــدول الـ ت يـى
البعــد الثـ ي
ـا� هــو مواجهــة المسـ ي
ف
ت
اتي� بـ ي ف
ـ� روســيا والغــرب ،وهــو ماحــدث حـ تـى
ـر� بصــورة تســهم ي� االخــالل بالتــوازن الجيوســر ب ي
يحــاول الغــرب اســتقطابها وضمهــا للتحالــف الغـ ب ي
ف
االن ي� جورجيــا واوكرانيــا ،امــا البعــد الثالــث هــو التــوازن ضــد الغــرب والواليــات المتحــدة خــارج منطقــة اوراســيا مثــل الـ شـ�ق االوســط و وســط اســيا
ف
ف
ش
الدوىل وتخفيف قبضتها وتحكمها ي� ادارة الشــؤون الدولية ،اي تحويل النظام
وال�ق االقص ،ي� محاولة لزعزعة الســيطرة الغربية عى النظام
ي
ف
ف
ا� المجــاورة ،مايســمح لهــا
الـ ي
ـدوىل اىل نظــام متعــدد االقطــاب والمراكــز  (.عبدالرحمــن )5،وبذلــك ســعت روســيا لتعزيــز مجــاالت نفوذهــا ي� االر ي
ف
بحمايــة المنطقــة المركزيــة ي� اوراســيا مــن االخـ تـراق  (.نافــع )،https://www.noonpost.com/content/2176 ،2014،
ف
ب:اسباب تدخل الدول الغربية ي� االزمة االوكرانية
يف
المتمر جعلها دائما موضع اهتمام الدول الغربية
وبسبب موقع اوكرانيا
االورو� ف ي� االزمة االوكرانية :يرجع اىل ثالثة اسباب:
•بالنسبة التدخل
بي
1مــن الجانــب الســياس فاوكرانيــا تمثــل لالتحــاد االورو� دولــة اسـ تـراتيجية هامــة بســبب موقعهــا الجغ ـر فا� الــذي يربــط بـ ي فـ� قــارة اســيا واوروبــا
بي
ي
ي
ممــا يعـ ف يـى نقطــة التقــاء هامــة ليــس فقــط للمصالــح االقتصاديــة  ،بــل السياســة السـ تـراتيجية .كنقطــة هامــة للتواصــل مــع القــارة االســيوية ،باالضافــة
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ف
ـر� مــن القــارة االوروبيــة.
اىل توســيع نطــاق االتحــاد
االورو� اتجــاه ش�ق اوروبــا ،حيــث ان معظــم دول االتحــاد
االورو� متمركزيــن ي� الجــزء الغـ ب ي
بي
بي
ت
ـروس  ،ممــا يــؤدي اىل قلــة تاثـ يـر او هيمنــة
اتي� الــذي ســوف يحصــل عليــه االتحــاد نتيجــة كســب دولــة تابعــة للنفــوذ الـ
باالضافــة اىل العمــق االســر ب ي
ي
ت
ـ�.)6،
روســيا عــى هــذه المنطقــة المســمية ب( الفضــاء السـ ي
ـوفيى الســابق)( .الوغليـ ي
ت
ف
2ومــن الناحيــة االقتصاديــة  ،وبالنســبة االتحــادـ� معظــم
بي
االورو� فقــد تدخــل بدافــع اقتصــادي باالســاس مــع دوافــع سياســية اســراتيجية فـ ي
ت
االورو� مــن تدخــل روســيا الـ ت يـى عملــت عــى الغــاء
ـ� وراء التدخــل غضــب االتحــاد
بي
ه الـ يـى تحركــه .والســبب الرئيـ ي
الحــاالت المصالــح االقتصاديــة ي
اقامــة منطقــة للتجــارة الحــرة مــع اوكرانيــا الـ ت يـى كان مــن المفـ تـرض ان تقــوم االتفاقيســة بتيسـ يـر حركــة التجــارة معــه ومــع اوكرانيــا بســبب اهميــة الســوق
ف
االورو� فاوكرانيــا بموقعهــا نقطــة التقــاء القــارة االســيوية مــع االوروبيــة ومعـ بـر للتبــادل بينهمــا.
ا� لالتحــاد
االوكـر ي
بي

ف
3اهميــة الغذائيــة الـ ت يـى تمثلهــا اوكرانيــا لالتحــادا� الزراعيــة خصبــة
بي
ـ� للمــواد الزراعيــة بســبب ماتمتلكــه مــن ار ي
االورو� حيــث انهــا المصــدر الرئيـ ي
ـروس الوروبــا ممــا يمثــل
ـ� للمــواد الغذائيــة وباالضافــة انهــا معـ بـر خطــوط الغــاز الـ
للزراعــة .فبالنســبة دول التحــاد
بي
ي
االورو� ان اوكرانيــا مصــدر الرئيـ ي
اهميــة لوجســتية بســبب عــدم مقــدرة القــارة االوروبيــة العيــش بــدون الغــاز ســواء ف ي� الصناعــات ام ف ي� معيشــة للتدفئــة واالمــور اليوميــة .كمــا ان
ف
االورو� (.نافــع)2014،4 ،
ا� ســوق اليســتهان بــه بالنســبة لالتحــاد
الســوق االوك ـر ي
بي
ـ�ء االزمــة االقتصاديــة االوكرانيــة عــام  ،2009عمــل االتحــاد
االورو� عــى تقديــم المســاعدات مــن اجــل النهــوض باوكرانيــا مــن اجــل
ومــع مـ ب ي
بي
ف
ت
ـواىل للغــرب بالتقــارب مــع االتحــاد
اســتمرار المصالــح الحيويــة لهــا .فاتجهــت الحكومــة االوكرانيــة ي� ذلــك الوقــت بقيــادة “بيــر يوشــينكو” المـ ي
ف
ـدوىل .ثــم تغـ يـرت االوضــاع عــام 2010
االورو�.فقــام االتحــاد
االورو� وعــد عــى الموافقــة عــى طلــب القــرض االوكـر ي
بي
بي
ا� عــن طريــق صنــدوق النقــد الـ ي
ـ�ء االنتخابــات الرئاســية االوكرانيــة والـ ت يـى فــاز بهــا فيكتــور يانكوفيتــش فعملــت روســيا عــى �عــة تقديــم مســاعدات الوكرانيــا خصوصــا ان
مــع مـ ب ي
ـواىل لروســيا،فقبلت اوكرانيــا العــروض الروســية ورات فيهــا الخيــار االفضــل واال�ع للخــروج مــن االزمــة الماليــة،
يانكوفيتــش ذا اصــل
روس ومـ ي
ي
ـا� ل(يانكوفيتــش) كانــت الركائــز االساســية لــه القيــام باصالحــات االقتصاديــة والخــروج مــن االزمــة المالية(النافــع.)4،
خصوصــا ان ب
الرنامــج ااالنتخـ ب ي
ف
ت
واسراتيجية ومع تطور االحداث ي� المنطقةواالضطرابات واالحتجاجات
•اما اسباب تدخل الواليات المتحدة االمريكية يرجع ااىل دوافع امنية
ف� دول اوروبا ش
ال�قية ،عملت الواليات المتحدة عى تعزيز وجودها العسكري ف ي� المنطقة.
ي
فوجهــت الواليــات المتحــدة اهتمامهــا للــدول خصوصــا اوكرانيــا حيــث ان مفاعــالت النوويــة الســوفيتية كانــت توجــد بهــا  ،فعملــت عــى التخلــص
مــن جميــع الممتلــكات النوويــة لــدى اوكرانيــا ،فقامــت بعقــد اتفــاق مــع اوكرانيــا وروســيا وبريطانيــا عــام  ،1994الــذي يعمــل عــى منــع انتشــار النــووي
ف
ف
ت
ـلى )2016،16 ،
ـدوىل( .الشـ ب ي
عــن طريــق التنــازل عنــه نهائيــا ي� اوكرانيــا مقابــل االعــراف بهــا كدولــة مســتقلة صاحبــة الســيادة ودمجهــا ي� النظــام الـ ي
ف
وبســبب اســتمراراالحداث والمظاه ـرات ضــد الحكومــة يانكوفيتــش المواليــة لروســيا لقــد تدخلــت روســيا عســكريا ي� شــبه جزيــرة القــرم وذلــك
لمحافظــة عــى مصالحهــا وقواتهــا البحريــة ،وقامــت القــوى الغربيــة بالتدخــل عــن طريــق دعــم المعارضــة وفــرض العقوبــات عــى روســيا مــن اجــل
التخـ يـى عــن شــبه جزيــرة القرم،ولكــن روســيا لــم تســتجب واســتمر تدخــل قوتهــا ،ممــا عمــل عــى تفاقــم االزمــة وغضــب القــوى الغربيــة الـ ت يـى عملــت
ـروس داخــل اوكرانيــا بصفــة عامــة وشــبه جزيــرة القــرم بصفــة خاصــة.
عــى تصعيــد الموقــف مــن اجــل الحــد مــن النفــوذ الـ
ي

ف
ـ� ،وتتمثــل وجهــة النظــر الــدول الغربيــة
فاوكرانيــا مركــز االزمــة العالميــة الجديــدة ي
وه تحتــل موقعــا حساســا بـ يـ� روســيا واعضــاء حلــف شــمال االطلـ ي

بــان وجــود اوكرانيــا قويــة ومســتقلة يعــد جــزءا مهمــا مــن بنــاء “ اوروبــا كاملــة وحــرة وامنــة ،ويتطلــب اســتكمال عمليــات تامـ ي ف
ـ� اوروبــا ،مــن خــالل
ف
ف
ف
عر ادماج اوكرانيا بمظلة ش
ال�اكة
ا� الروســية ب
ا� االوروبية “ ومحيطها و الوصول اىل اخر نقطة ممكنة تالمس االر ي
تقليص نفوذ روســيا ي� ار ي

االقتصاديــة واالمنيــة مايمكــن الغــرب مــن احــكام ســيطرته عــى “البوابــة ش
ال�قيــة” بدرجــة كبـ يـرة( .قــدورة .)45،
ثالثا :الجهود الدولية الحتواء االزمة االوكرانية

ف
ف
ا� ،وهــو مــا لــدى اىل
ـدوىل ،وذلــك مايعــود اىل ماخلفتــه مــن مجــازر كبـ يـرة عــى الشــعب االوكـر ي
ان االزمــة االوكرانيــة شــغلت حـ يـرا كبـ يـرا مــن االهتمــام الـ ي
ـلى لهــا.
جملــة مسـ ي
ـاع والجهــود الدوليــة الراميــة اىل احتــواء االزمــة والوصــول اىل حــل سـ ي
ف
ف
•اتفــاق مينســك االوىل  :تــم توقيــع اتفاقيــة مينســك االوىل ي�  5ايلــول  2014ي� مينســك عاصمــة بيــال روســيا ،حيــث جــاء هــذا االتفــاق عــى واقــع
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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التهديــدات الغربيــة بفــرض عقوبــات عــى روســيا،
ف
وبعــد الـ شـ�وع ي� تنفيــذ بنــود االتفاقيــة مينســك االوىل ســارع االنفصاليــون وكييــف بتبــادل االتهامــات بانتهــاك اتفــاق وقــف اطــالق النــار ،الــذي منــح
ف ت
ـاس ف ي� االزمــة.
االنفصاليـ يـ� اعرافــا بوجودهــم كطــرف اسـ ي
ف
ممــا ســبق نخلــص اىل ان اســتمرار االشــتباكات ي� ش�ق اوكرانيــا ماهــو اال دليــل عــى فشــل اتفاقيــة مينســك االوىل ،النهــا لــم تســتطيع تحقيــق الســلم
ف
ف
ـر� االزمــة اىل مفاوضــات ونقاشــات جديــدة ( .رشــيد .)2 ،2016 ،
ي� اوكرانيــا ،وهــذا مايعكســه لنــا كذلــك توجــه طـ ي
ف
ت
الى اعربت عن فشــل اتفاقية مينســك االوىل ذهبت الحاجة اىل عقد اتفاقية جديدة
•اتفاقية مينســك الثانية وبعد تفجر االوضاع ي� دونســتيك ي
ف
ف
لتحمــل بصيــص امــل جديــد لتقيــق وضمــان الســلم ي� اوكرانيــا حيــث تمــت المصادقــة عــى اتفاقيــة مينســك الثانيــة ي� 12شــباط  ،2015الـ ت يـى تــم
توقيعهــا ف� بيالروســيا بـ ي ف
ـ� روســيا واوكرانيــا والمانيــا وفرنســا ( بيطــار  ،)2016،حيــث ركــزت االتفاقيــة عــى النقــاط الرئيســية اهمهامايـ يـى:
ي
ف
ف
اقليى دونيستك ولوغانسك ي� اوكرانيا.
الوقف الشامل والفوري الطالق النار ي�ي
يف
الجهت� ،وعى مسافة متساوية بهدف تاسيس منطقة امنة.
 انسحاب االليات الثقيلة منض
ا�.
 -اجراء عملية اصاح للدستور االوكر ي

ان اتفاقيــة مينســك الثانيــة شــملت العديــد مــن الجوانــب منهــا العســكرية والسياســية واالنســانية والقضائيــة .والكــن ان قـرار اطــالق النــار وســحب
ف
االســلحة الثقيلــة ي� اوكرانيــا واجهتــه العديــد مــن العراقيــل الـ ت يـى جعلتــه هشــا هــذا ماعكســته لنــا تلــك الخروقــات الـ ت يـى مســت بنــود االتفاقيــة اال اننــا
ف
يف
االوروب�(.بيطــار.)2015،
ال ننكــر صبغــة التفــاؤل الـ ت يـى الحضناهــا ي� ترصيحــات القــادة

ض
تاث� االزمة االوكرانية عل العاقات الروسية الغربية
المطلب
الثا� :ي
ي

ف
ت
ف
ف
ـ� المحروقــات ي� العالــم،
ـا� الوقــودي  ،بحكــم ان روســيا مــن اكـ بـر منتـ ب ي
فعــى الرغــم مــن وجــود تعــاون بـ يـ� روســيا والغــرب ي� مجــال االمــن الطـ ي
ـتهل� تلــك المحروقــات  ،كمــا يشــكل الميــدان النــووي وقضيــة
والــدول الغربيــة عامــة و الواليــات المتحــدة االمريكيــة خاصــة بوصفهــا مــن اكـ بـر مسـ ي
انتشــار الســالح النــووي مــن بـ ي ف
ـ� االمــور االساســية للتعــاون بينهمــا .باالضافــة اىل ذلــك باتــت مكافحــة االرهــاب احــدى المشــاكل العالميــة الـ ت يـى تطلبــت
تضافــر هــود روســيا والــدول الغربيــة  ،اال ان هــذا اليعـ ف يـى ان المصالــح روســيا والــدول الغربيــة ســتتطابق تماما(.عبــدهللا .)2011،33-34،
ف
ف
ف
ا� الســابق يانكوفيتــش لروســيا عمــل هــذا عــى اثــارة
مــع حــدوث االضطرابــات ي� اوكرانيــا وتدخــل روســيا ي� االزمــة االوكرانيــة و والء الرئيــس االوكـر ي
قلــق الواليــات المتحــدة االمريكيــة ،حيــث ف ي� اعتقادهــا انــه مــن الممكــن ان يكــون بمثابــة عــودة اىل الهيمنــة الروســية.
فزيــادة النفــوس الــروس ف� المنطقــة يؤثــر عــى عمليــة تــوازن القــوى والـ تـى مــن الممكــن ان تؤثــر عــى حلفــاء الواليــات المتحــدة المتمثلـ ي ف
ـ� عــى وجــه
ي ي
ي
ف
االورو�.
الخصــوص ي� االتحــاد
بي
ف
ـوم بســبب
كمــا ان عمــل الواليــات المتحــدة االمريكيــة عــى ادخــال اوكرانيــا ي� حلــف ناتــو اثــار غضــب وقلــق روســيا بســبب الخــوف عــى امنهــا القـ ي
التالصــق الجغـر فا� بينهــا وبـ ي ف
االورو� حيــث انهــا قامــت بقطــع امــدادات الغــاز عــن اوكرانيــا
ـ� اوكرانيــا فقامــت روســيا بــرد فعــل عمــل عــى اثــاره االتحــاد
بي
ي
ت
ت
االورو� مــن الطاقــة ممــا يمثــل لهــا مســالة اســراتيجية
ـروس يمثــل رب ــع احتاجيــات االتحــاد
ه معـ بـر وصــول الغــاز اىل االتحــاد
بي
بي
االورو� فالغــاز الـ ي
الـ يـى ي
هامة.
ف
ان مجريــات االزمــة االوكرانيــة اليــوم تجــري ف� اشــد المناطــق حساســية بالنســبة لروســيا او بالتحديــد بالنســبة لبوتـ ي ف
ـ� الــذي ركــز ي� سياســته عــى
ي
ت
ـوفيى ســابقا.
المناطــق االوراســية وبالتحديــد عــى دول االتحــاد السـ
ي
ـ� اعــرب عــن رغبتــه ف� بنــاء عالقــات ش�اكــة وتعــاون مــع دول االتحــاد السـ ت
ـ� فــور توليــه الرئاســة الروســية حـ ي ف
وهــذا مــا اعلــن عنــه فعــال بوتـ ي ف
ـوفيى
ي
ي
ت
ت
وغرها من القواســم المشـ تـركة
الســابق قائمة عى المصالح المشــركة  ،ومســتندة اىل المشــركات التاريخية و اللغوية  ،وتشــابك المصالح واالعراق ي
(ســيد احمــد.)2015،320-321 ،
فروســيا بوتـ ي ف
االمراطوريــة الروســية مــن خــالل شــل جميــع محــاوالت الغربيــة الراميــة اىل عــزل روســيا عــن خارجهــا القريــب  .فعــى
ـ� تســ� اىل عــودة ب
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ـاس ينصــب عــى عالقاتهــا التحالفيــة مــع الــدول الـ ت يـى كانــت
ـ� لروســيا اال ان اهتمامهــا االسـ ي
الرغــم مــن ان روســيا تصــف الغــرب بانــه الحليــف الطبيـ ي
ت
ـوفيى ســابقا فخــالل فـ تـرة حكــم بوتـ ي ف
ـ� حــاول تقويــة عالقاتــه مــع دول الكومنولــث المســتقلة  ،وكذلــك عــى الــدول الـ ت يـى شــعوبــها
تشــكل االتحــاد السـ ي
مــن اصــول ســالفية .حيــث تعتـ بـر منطقــة نفــوذ روســية تقليديــة ،كمــا تســ� السياســة الخارجيــة الروســية الحديثــة االبقــاء عــى هــذا النفــوذ وتقويتــه
 ،مــن خــالل تقويــة اوارص الصداقــة والشــاراكة االقتصاديــة (وليــم .)45 ،
ـ� بكافــة الســبل ت
ـ� يســعون للضغــط عــى بوتـ ي ف
ومــع تفاقــم االزمــة االوكرانيــة يبــدو ان (الــدول الغربيــة) امريــكا وحلفائهــا االوروبيـ ي ف
ليراجــع عــن ضــم
ـ� وصــوال ربمــا لحــل يـ ف
يف
شــبه جزيــرة القــرم اىل روســيا والتدخــل ف� اوكرانيــا وهــو مايقبــل بالرفــض الشــديد مــن قبــل بوتـ ي ف
للطرف�(المنيــاوي
ـر� مصالــح
ي
)2016،12،

ف
ف
اعترتهــا روســيا منــذ بدايــة محاولــة امريكيــة لتغـ يـر النظــم المواليــة والصديقــة لروســيا ي� منطقــة اوراســيا
الرتقاليــة ي�  2004فقــد ب
منــذ انــدالع الثــورة ب
والبلقــان ش
و�ق اوروبــا عمومــا  ،حيــث كانــت ادارة الرئيــس بــوش االبــن ومــن قبلهــا ادارة كلينتــون قــد تبنــت اسـ تـراتيجيات “نـ شـ� الديموقراطيــة”

ف
الليراليــة حــول العالــم (ابــو زيــد )2016،3 ،
و”تغيـ يـر النظــم” منــذ نهايــة الحــرب البــاردة ي� محاولــة لنـ شـ� النمــوذج الديموقراطيــة ب
ف
وتحددت اسـ تـراتيجية روســيا للتعامل مع هذه االنتفاضات الشــعبية عى هذا االســاس.حيث عارض ي ف
توىل الســلطة ي� هذه الدول خصوصا
بوت� ي

الرتقاليــة كان مدفوعــا بســبب المظالــم االجتماعيــة باالســاس
اوكرانيــا نخبــا مواليــا للغــرب ومعاديــة لروســيا ،فعــى الرغــم ان جــزء كبـ يـر مــن الثــورة ب
وبالكراهيــة مــن التبعيــة الروســية(ابوزيد)3 ،
ـ� باحتــالل شــبه جزيــرة القــرم اتخــذت الــدول الغربيــة ( الواليــات المتحــدة االمريكيــة وحلفائهــا االوروبيـ ي ف
و مــع ظهــور االزمــة االوكرانيــة وقيــام بوتـ ي ف
ـ�
ـروس واحتماليــة االعتــداء عــى دول
عــددا مــن الخطــوات لمحاولــة تخفيــف اوجــه الضعــف الحقيقيــة والملموســة مقارنــة بالضغــط العســكري الـ
ي
اوروبــا.

ف
االورو� ومــن ثــم اىل
ـروس مــن قــواه االسـ تـراتيجية  ،فضــم اوكرانيــا اىل اتحــاد
بي
وبالنســبة لغــرب فمصالحــه ي� اوكرانيــا قــد ال تتعــدى تجريــد المنافــس الـ ي
حلــف ناتــو يعـ ف يـى تجريــد الــروس مــن مصالحهــم ف ي� هــذا البلــد مــن جهــة  ،وتوســيع امتداداتهــم العســكرية نحــو اقــرب نقطــة مــن روســيا .وقــد ابتلعــت
الواليــات المتحــدة االمريكيــة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة حوافــا مــن اوراســيا ،امــا االتحــاد السـ ت
ـوفيى فوحــد حولــه كتلــة قاريــة مــن دول اوراســية،
ي
يف
ـية(دوغ� .)2004،259 ،
وتضمــن الـرصاع بينهمــا ادارة اسـ تـراتيجية للصلــح الجيوسياسـ
ف
ت
“ان من يســطر عى اوروبا ش
دور�
ال�قية يســيطر عى المنطقة الرئيســية ،ســوف يتحكم اوراســيا ،ومن يتحكم ي� اوراســيا ،ســوف يتحكم العالم”(
ي
و بالتغراف روبرت)45،

ردود الفعــل الغربيــة مــن ازمــة اوكرانيــة فعنــد اســتالء روســيا بصــورة غـ يـر ش�عيــة عــى شــبه جزيــرة القــرم  ،وبــدا التدخــل ف� اوكرانيــا ش
ال�قيــة ،رد
ي
الغــرب عــى هــذا االج ـراء :

ف
االورو� ،والواليــات المتحــدة االمريكيــة،
و� تمــوز2014م تــم تفعيــل العقوبــات باســلوب منســق بواســطة االتحــاد
بي
1بفــرض هــذه العقوبــات .يوكنــدا وحلفــاء والـ شـ�كاء االخريــن ،وتــم دعــم هــذه العقوبــات بدرجــة اكـ بـر ف ي� ايلــول 2014م .فقــد تــم مــد فـ تـرة العقوبــات المفروضــة مــن االتحــاد
ف
ف
ت
ت
ـا�2016م .كمــا ان العقوبــات االمريكيــة والكنديــة غـ يـر محــددة االجــل.
االورو� الـ يـى كان مــن المقــرر ان تنـ ي
ـ� ي� تمــوز2015م حــى كانــون الثـ ي
بي
وان الــدول االوروبيــة لديهــا مصالــح مــع روســيا “الغــاز”  ،لذلــك فــان اوروبــا اقــل اندفاعــا اىل االن مــن واشــنطن ف ي� مســالة تجســيد التهديــدات فعــال.

واي عقوبــات االمريكيــة اقتصاديــة تفــرض عــى روســيا مــن دون ش�كائهــا االوروبيـ ي ف
ـ� لــن يكــون لهــا اثــر كبـ يـر عــى روســيا ومــن هنــا فاالرجــح هــو ان
تســ� جميــع االطـراف للبحــث عــن مخــرج” يحفــظ مــاء الوجــه” لجميــع االطـراف .وهــذا مايظهــر لنــا مــن خــالل محــاوالت اجيــال مـ يـركل المستشــارة
يرع فتيل التوتر الغر� – الروس ( ابورشيد .)2014،13،كما ان روسيا عى المقابل ردت بفرض ف
االلمانية للوصول اىل حل ف ف
حرصا عى واردات
بي
ي
ف
الغذائيــة مــن الــدول الغربيــة ي� اب 2014م ( مجلــة الناتــو ،العقوبــات بعــد شــبه جزيــرة القــرم ،هــل نجحــت).
وقامــت موســكو كذلــك بفــرض عقوبــات الروســية عــى دول الغربيــة تتمثــل بمنــع صــادرات هــذه الــدول مــن الوصــول اىل اســواق الروســية ،كمــا اعلــن
ش
ف
ـروس اىل اوروبــا عـ بـر قنــاة تمــر تحــت البحــر االســود
ـو�” الــذي كان مــن المفــروض ان ينقــل الغــاز الـ
بوتـ يـ� الغــاء مــ�وع خــط انابيــب “ التيــار الجنـ ب ي
ي
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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اىل بلغاريــا ثــم النمســا  ،عــى ان يتخــذ مســار جديــدا يمــر عـ بـر تركيــا .فقــد اســتخدمت روســيا هــذا االمــر كورقــة ضغــط عــى اوروبــا الـ ت يـى تعتمــد عــى
ـروس كمصــدر للطاقــة.
الغــاز الـ
ي
ف
ـ� عــددا مــن الخطــوات المهمــة خــالل “قمــة ويلــز” بهــدف تعزيــز
ي
2و� اعقــاب ضــم روســيا لشــبه جزيــرة القــرم ،اتخــذت حلــف شــمال االطلـ يت
ـ� ان
قدرتهــا عــى صــد التهديــدات الـ يـى تتعــرض لهــا دول البلطيــق ،وتلــت هــذه الخطــوة خطوتــان مهمتــان اخريــان الحقــا اعلــن وزيــر الدفــاع االمريـ ي
ف
ف
ف
ذاك اشــتون كارتــر ي� حزيـران  2015ي� اثنــاء جولــة لــه ي� اوروبــا ان الواليــات المتحــدة ستشــارك بالقــوات عمليــات خاصــة واســلحو وطائـرات مراقبــة
ت
ـ�( (Geoff,2015, 21
اىل جانــب فــرق العمــل المشــركة التابعــة لحلــف الشــمال االطلـ ي
واقدم حلف شمال االطل� ف� قمة وارسو ف� تموز  2016عى توسيع خططه بغرض التواجد االجل كجزء من ت
اسرتتيجية ردع واضحة،ولتنفيذ
ي
ي ي
ت
ش
االطل� عى “تواجد االجل المدعوم” والذي يضم عملية ن� عى اساس
االسراتيجية ،اتفق قادة حلف شمال
هذه
تناو� مستمر للكتائب
بي
ي
ف
االرب ــع متعــددة الجنســيات منــذ بدايــة عــام 2017واالن تمركــز كتيبــة واحــدة ي� كل دولــة مــن دول البلطيــق الثــالث وبولنــدا” وتواجــد االجــل المعــد
ف
ف
حسب الطلب” ي� جنوب ش�ق اوروبا بما ي� ذلك وضع لواء تدريب عى العمل (.) Nato,2018,paragraph85

المطلب الثالث :االبعاد المستقبلية لعاقات الروسية واالوكرانية والغربية
ت
ت
الى ستنتهجها
وقد خصصنا هذا المطلب من اجل وضع مجموعة من السيناريوهات المستقبلية ،ي
الى سنحاول من خاللها دراسة التوجهات ي
العالقات الروسية الغربية ف ي� ظل حاالت االزمة االوكرانية.
مايى :
ويمكن ان نوضح اهم السيناريوهات حسب
ي
اوال :قيام الحرب باردة جديدة
روســيا ســوف تحــاول دائمــا ان تثبــت امكاناتهــا مــن خــالل خلــق عالــم متعــدد االقطــاب ،وايجــاد لــكل مــن هــذه التشــكيالت الجيوسياســية الظــروف
ف
ت
اتي� يقــف امــام القــوة الغربيــة .كمــا ســتعزز نفوذهــا اكـ ثـر ي� المنطقــة وتحــاول دحــر اي مشــارع مــن شــانها ان تهــدد
المواتيــة لخلــق توافــق اســر ب ي
ف
ـروس ف ي� المنطقــة االوراســية .وســتظل امريــكا
المصالــح الروســية ي� مناطــق نفوذهــا والــدول الغربيــة بدورهــا ســتظل تالحــق وتعرقــل التفــوق الـ
ي
باســتخدام االتحــاد
االورو� كاداة لشــل حركــة روســيا اوروبيــا  .انهــا فعــال اجــواء الحــرب البــاردة تخيــم عــى الســاحة الدوليــة ثانيــة بزعامــة الواليــات
بي
ـروس( .مرهون،اوكرانيــا وشــبه الحــرب البــاردة)2016،
وامراطــور الـ
المتحــدة االمريكيــة
ب
ي
ف
ت
ـ� عــى االقــل تريــد الوصــول اىل حالــة عــدم االســتقرار
ه الحصــول عــى اكـ بـر حصــة ،واذا لــم تفلــح ي� ذلــك فـ ي
“وان اســراتيجية الواليــات المتحــدة ي
ـ�”(
وايجــاد منصــة انطــالق العمالهــا االحقــة الموجهــة نحــو التحكــم بالدرجــة االوىل باوكرانيــا  ،وبالــذات عــن طريــق جرهــا اىل حلــف شــمال االطلـ ي
مرهــون.)2016،

ثانيا:اعادة التوازن القوى

ف
ـدوىل  ،الــذي
لقــد شــكلت االزمــة االوكرانيــة الحاليــة عالمــة فارقــة ي� العالقــات الروســية الغربيــة ،مــن خــالل ي
تاثرهــا عــى شــكل و هيــكل النظــام الـ ي
ت
ت
ـ�
اصبــح يشــبه كثـ يـرا تلــك االجــواء الـ يـى صاحبــت الحــرب البــاردة .حــى اصبحنــا نعــود كذلــك اىل مصطلحــات الحــرب البــاردة فاالزمــة االوكرانيــة تـ ي
مــن جديــد مبــدا تــوازن القــوى (مارتــن و تـ يـري .)154-155 ،2008 ،
فروســيا بوتـ ي ف
االمراطوريــة الروســية مــن خــالل شــل جميــع محــاوالت الغربيــة الراميــة اىل عــزل روســيا عــن خارجهــا القريــب  .فعــى
ـ� تســ� اىل عــودة ب
ـاس ينصــب عــى عالقاتهــا التحالفيــة مــع الــدول الـ ت يـى كانــت
ـ� لروســيا اال ان اهتمامهــا االسـ ي
الرغــم مــن ان روســيا تصــف الغــرب بانــه الحليــف الطبيـ ي
ت
ـوفيى ســابقا فخــالل فـ تـرة حكــم بوتـ ي ف
ـ� حــاول تقويــة عالقاتــه مــع دول الكومنولــث المســتقلة  ،وكذلــك عــى الــدول الـ ت يـى شــعوبــها
تشــكل االتحــاد السـ ي
مــن اصــول ســالفية .حيــث تعتـ بـر منطقــة نفــوذ روســية تقليديــة ،كمــا تســ� السياســة الخارجيــة الروســية الحديثــة االبقــاء عــى هــذا النفــوذ وتقويتــه
 ،مــن خــالل تقويــة اوارص الصداقــة ش
وال�اكــة االقتصاديــة (نصــار.)45،
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ويتمثــل موقــف الرئيــس الــروس برفــض العالــم “احاديــة القطبيــة” .امــا المحلــل الســياس ديمـ تـري بابيتــش فقــد اشــار اىل ان رســالة بوتـ ي ف
ـ� تشـ يـر اىل
ي
ي
ف
انــه لــم يعــد بمقــدور روســيا تجــاوز اخطــاء الغــرب كمــا فعلــت ي� حقبــة التســعينيات ( ابراهيــم نرصالديــن واالخــرون،2015،ص.)79
وقــد تســتخدم الــدول الغربيــة وســائل متعــددة لتحجيــم قــدرات العــودة الروســية مــرة اخــرى وذلــك مــا اطلــق عليــه “ اسـ تـراتيجية االحتــواء والتطويــق

ف
ـروس ومنعــه مــن بــروز دوليــا .والســيما ان روســيا تجــد ي� مكانتهــا الدوليــة المنفــذ الوحيــد
الـ
ـروس” الـ ت يـى تهــدف مــن خاللهــا اىل تطويــق الــدور الـ
ي
ي
ف
دوىل جديــد متــوازن
الســتعادة دورهــا بعــرص جديــد يحــاور الــدول الغربيــة ويتقاطــع معهــا ي� ظــل ادراكهــا لحقيقــة العــودة مــن الجديــد بهيكليــة نظــام ي
االقطاب(العســاف .)332 ،

ثالثا :استمرار الوضع القائم

ف
ف
فمـ ش
ـروس ي� ش�ق اوكرانيــا ،
ـؤ�ات اســتمرار االزمــة ي� اوكرانيــا قائمــة ،كمــا يظــل توتــر يخيــم عــى العالقــات الروســية الغربيــة ،بفعــل التدخــل الـ
ي
ـ� ف� اوكرانيــا عــى الرغــم مــن التهديــدات الـ تـى يتلقاهــا مــن الغــرب .ان بوتـ ي ف
ف
ـ� يــدرك ويفهــم جيــدا كيــف يتعامــل مــع
والتصعيــد الــذي يقــوم بــه بوتـ ي ي
ي
ف
ف
امريــكا وهــذا ماقــوى مــن موقفــه وجعلــه يتحكــم ي� مســار االوضــاع ي� اوكرانيــا (نورهــان .)102 ،
ف
ف ش
ت
ف
ـ�ء نــار
فاســتمرار االنتهــاكات والتوتــر ي� �ق اوكرانيــا يعكــس لنــا عــدم التوصــل اىل توافــق بـ يـ� روســيا و الغــرب فحــى بعــد اتفــاق مينســك لــم تنطـ ي
ف
ـ� ترامــب وبوتـ ي ف
االزمــة ف� اوكرانيا.وانطالقــا مــن موســكو وبنــاء عــى اللقــاءات الـ تـى حصلــت بـ ي ف
ـ� ،يســود االعتقــاد ان ازمــة اوكرانيــا التشــكل اولويــة ي�
ي
ي
ف
ف
ش
ش
ف
ـروس المبــا� المزيــد مــن النفــوس ي� �ق االوســط
حســابات بيــت االبيــض ،ولــذا اســتمر اندفــاع بوتـ يـ� لتســجيل المزيــد مــن القضــم ي� جــوار الـ
ي
والخليــج.

الخاتمة

ف
ان األزمــة األوكرانيــة  ،مــن بـ ي ف
ـ� اكـ ثـر االزمــات تاثـ يـرا ي� العالــم وذلــك لمــا تزخــر بــه مــن مقومــات عديــدة ترشــحها الن تكــون قــوة اقتصاديــة مؤثــرة دوليــا
ف
ت
ف
ـر�  .وكان انقســام
ـدوىل ســيما
روس الغـ ب ي
ـا� الـ ي
ـ� باهتمــام الــدول الكـ بـرى  ،وســاحة للتنـ ي
ي
 ،كمــا تحتــل مكانــة اســراتيجية هامــة  ،وهــذا مــا جعلهــا تحـ ي
ف
ف
ف ف
ف ش
ـواىل للــدول الغربيــة ،وكذلــك التثبيــت الــذي بــرز ي� الميــل والتحالــف المتمثــل ي� بقــاء وارصار كل
االوك ـر ي
ا� ي� الميــل بـ يـ� الــ�ق لروســيا وغــرب مـ ي
ف
ش ت
ـوم والــوالء الوكرانيــا
مــن الطــرف الــ� ي� والطــرف الغـ ب ي
ـر� كل ي� اتجاهــه وميلــه وتحالفــه وجهــة تمحــوره ،وقــد انعكــس ذلــك ســلبا عــى التوجــه القـ ي
مــع اضهــار كل طــرف نفســه عــى انــه يدافــع عــن المصلحــة القوميــة للدولــة.
ف
ت
ا� الـ ت يـى تتمحــور
ـ� ان هكــذا اوضــاع تتعــدى ي
ـ� بانعكاســاتها عــى دول االخــرى والســيما دول الجــوار الجغـر ي
تاثراتهــا حــدود اوكرانيــا وتلـ ي
ومــن الطبيـ ي
ش ف
حولهــا التحالفــات ش
ـا�ة ي� اوكرانيــا ،فروســيا االتحاديــة تضغــط باتجــاه تحقيــق ســيطرتها عــى اوكرانيــا كجــزء
ال�قيــة والغربيــة والـ ت يـى لهــا مصلحــة مبـ
ف
ف
الدوىل القائم عى القطبية االحادية تســ� لتعزيز مصالحها ونفوذها ي� اوكرانيا
ـياس
ي
من مناطق نفوذها ،اما الدول الغربية ي
و� اطار النظام السـ ي
ف
ـاداالورو� مــع اوكرانيــا ي� ش�اكات اقتصاديــة تقــرب اوكرانيــا بشــكل اكـ بـر
ـر� الوكرانيــا بالحــث عــى دخــول دول االتحـ
وتســتثمر الجــوار
بي
االورو� الغـ ب ي
بي
ت
ومعاير االتحاد
ـماىل
الى تعارض ارادات ومصالح روســيا االتحادية ودول الغربية  ،ولكن
ي
بي
من النظام الراسـ ي
االورو�  ،فهنا ســتكون اوكرانيا النقطة ي
ـ� ان التصــل اىل المواجهــة او حــرب البــاردة ،اال ان ذلــك اليحــل االزمــة االوكرانيــة.
مــن الطبيـ ي

توصل البحث اىل عدة النتائج اهمها:

ف
 1ان االزمــة االوكرانيــة نقطــة التحــول ف� ترتيــب االولويــات الجيوسياســية واالقتصاديــة والعســكرية بـ ي فـ� روســيا والــدول الغربيــة ي� اطــار دفــع
ي
حركــة التوازنــات العالميــة نحــو التعــادل ،اذ اتاحــت تلــك االزمــة الفرصــة لروســيا الســتعادة هيبتهــا ومكانتهــا عــى الســاحة الدوليــة ،وخصوصــا عــى
ـياس والعســكري وبزوغهــا كالعــب مؤثــر ف ي� التفاعــالت الدوليــة واالقليميــة.
المســتوى السـ ي
2ان االزمــة االوكرانيــة ضمــن اطــار التنافــس عــى امــن الطاقــة بالنســبة لروســيا والــدول الغربيــة فورصورة الســيطرة عــى خطــوط نقــل النفــط والغــاز
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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مــن اســيا الوســ� وبحــر قزويــن عـ بـر البحــر االســود اىل اوروبــا وضمــان بقائهــا تحــت نفوذهــا .و فيمــا يتعلــق بتدفقــات الطاقــة ،تعــد اوروبــا اقــل عرضــة
ه اكـ بـر مــورد للنفــط الخــام المســتورد والمنتجــات النفطيــة المكــررة ،اىل
للتاثـ يـر مــن روســيا عمــا هــو متصــور بشــكل عــام .عــى الرغــم ان روســيا ي
ف
االورو� بوقــف امدادهــا .والن النفــط الخــام يتــم تداولــه ي�
حــد كبـ يـر لالتحــاد
االورو� ،اال ان قدرتهــا محــدودة عــى تهديــد دول االعضــاء االتحــاد
بي
بي
ـى.
الســوق العالـ ي

3عــى الرغــم مــن ان سياســة الــدول الغربيــة ازاء ازمــة اوكرانيــة تتســم بتعــدد المواقــف ،اال انهــا تشـ تـرك مــع الواليــات المتحــدة االمريكيــة بهــدفف
ف
ـاس يتجســد ي� منــع روســيا مــن التمــدد ي� اطــار نفوذهــا الســابق وعرقلــة تحوليهــا اىل قــوة سياســية دوليــة جديــدة تشــكل اتحــادا معاداللالتحــاد
اسـ ي
االورو� ونــدا للواليــات المتحــدة االمريكيــة.
بي

4كمــا ان المواجهــة الـ تـى بــدات بـ ي فـ� روســيا والــدول الغربيــة خــالل ازمــة اوكرانيــا تعــد ايـزان ببدايــة حقبــة جديــدة مــن العالقــات الدوليــة ،فقــد اكــدت
ي

عــى وضــع روســيا كقــوة كـ بـرى قــادرة عــى الدفــاع عــن مصالحهــا ونفوذهــا وفــرض ارادتهــا مقابــل تراجــع وعــدم القــدرة عــى مواجهــة والضعــف الــدول
الغربية.
 5االزمــة االوكرانيــة ازمــة راهنــة ،ومازالــت مســتمرة وغـ يـر مســتقرة ،وال يمكــن التنبــؤ بمصـ يـر او “ســيناريو” واحــد ،بســبب تطــورات االحــداث مــنـار�” باالســاس ،ليــس هــذا
ـار� ،ادوات ضغــط االقتصاديــة .ومايزيــد االمــر انهــا ازمــة داخليــة نتــاج” رصاع وتنافــس خـ ب ي
تصاعــد العنــف ،دعــم خـ ب ي
ـ� عالميتـ ي ف
ـ� قوتـ ي ف
فحســب ولكــن ايضــا امتدادهــا بـ ي ف
ـ� روســيا والغــرب.

التوصيات
1ان مصلحــة روســيا والــدول الغربيــة مختلفــة و ومتعارضــة نحــو اوكرانيــا ،فاوكرانيــا تمــل مصلحــة روســية عليــا اليمكــن لروســيا تركهــا للغــرب وضمهــااالورو�.
ـ� واالتحــاد
للتحالــف
بي
بي
الغر�،وانــه عــى الغــرب النقــاذ اوكرانيــا التنــازل عــن فكــرة توســيع الحلــف االطلـ ي
ف
ف
ف
ـدوا� والتوســع اىل مــا وراء اوكرانيــا ،او تهديــد مزيــدا مــن الــدول االخــرى بصــورة تهــدد االمــن
ويجــب ان اليســمح لبوتـ يـ� بالتمــادي ي� ســلوكه العـ ي
ـى.
واالســتقرار االقليـ ي
ـ� الغــرب وروســيا النقــاذ االقتصــاد االوكـر فا� وان تبـ تـ� اوكرانيــا دولــة عازلــة محايــدة بـ ي ف
2ويجــب التعــاون بـ ي فـ� روســيا والغــرب  ،هــذا هــو الحــل الــذي
ي
ف
ف
ـى دونســتيك ولوهانســك
ســيكون ي� مصلحــة الجميــع اي ان يكــون الحــل ي� اوكرانيــا دبلوماســيا وليــس عســكريا ،عــى ان يتضمــن ذلــك منــح اقليـ ي
ـ� بالروســية ،واقامــة منطقــة عازلــة ف ف
ف� ش�ق اوكرانيــا اســتقالال ذاتيــا  ،يشــمل ضمانــات لحمايــة الناطقـ ي ف
مروعــة الســالح .وان ينســه الغــرب وروســيا
ي
ف
و� المقابــل تقبــل روســيا بســيطرة كييــف عــى حدودهــا معهــا .
شــبه جزيــرة القــرم نهائيــا ي
 3ويجــب عــى الغــرب ان يحــدد ثقفــا زمنيــا للعقوباتهــا عــى روســيا االتحاديــة النــه يبــدو ان موســكو التخـ شـ� مــن تشــديد او زيــادة العقوبــاتاالقتصاديــة والدبلوماســبة عليهــا  ،فتجــارب فــرض العقوبــات اثبتــت  ،ان تنائجهــا تظــل محــدودة نســبيا ،والتظهــر نتائــج مؤثــرة اال بعــد فـ تـرة طويلــة.
ف
و� حالــة روســيا يشــكل اعتمــاد اوروبــا عــى ردود فعليــة روســية غـ يـر منضبطــة.
ي
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Abstract
The Ukrainian crisis is an important focus of Russian-Western relations because of its geopolitical importance. In Ukraine, in 2013, there was a crisis of demonstrations where the former Ukrainian president rejected some reforms or economic agreements with Western countries, especially European ones, to deal with
Russia, and Russia’s occupation of the Crimea is a major source of Ukraine’s crisis and a challenge to regional
and international safety. This research tackles what the Ukrainian crisis is and its causes and consequences on
the internal and international environment and the extent of the importance of the geostrategic importance of
Ukraine on the relations of Western-Russia.
Keywords: Geopolitical, Ukrainian crisis, Russia, Western countries, Crimea.
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