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االنجراف للهاوية: 
ما احتماالت تفجير أوكرانيا حربًا عالميًة ثالثًة؟ 

أوكرانيــا،  فــي  األحــداث  تطــورات  اســتدعت 
وخصوصــًا بعــد ســقوط صــاروخ داخــل األراضــي 
البولنديــة، تســاؤاًل جوهريــًا حــول احتماليــة نشــوب 
حــرب عالميــة جديــدة، وهــو ســيناريو يرتبــط بتزايــد 
االســتياء تجــاه بنيــة النظــام الدولــي، وبــزوغ نقــاط 
اشــتعال متعددة داخل النظام، وســيطرة مشــاعر 
اإلذالل على كثير من الفاعلين. ومع ذلك، يواجه 
هــذا الســيناريو تحديــات رئيســية أهمهــا فاعليــة 
سياســة ضبــط النفــس، والحســابات االســتراتيجية 
لبكيــن، واتســاع مســاحة الكتلــة المحايــدة، عــاوة 

علــى الخافــات داخــل المعســكر الغربــي.  

ــات  ــادة الوالي ــي بقي ــام الدول ــتقرار النظ ــوالت اس ــن مق ــم م بالرغ
المتحــدة التــي هيمنــت علــى أدبيــات العاقــات الدولية خــال العقود 
الماضيــة، وخاصــًة بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة وتفــكك االتحــاد 
الســوفييتي والتحــول نحــو األحاديــة القطبيــة؛ فــإن هــذه المقــوالت 
ــتبعادها  ــق باس ــا يتعل ــيما فيم ــة، ال س ــكوك هائل ــع ش ــت موض بات
انــدالع حــروب كبــرى ُتعيــد إلــى الذاكــرة مــا جــرى فــي الحرَبيــن 
العالميَتيــن األولــى والثانيــة. وفاقــم هــذه الشــكوَك حالــُة الفوضــى 
ــنوات  ــي الس ــي ف ــام الدول ــية للنظ ــمة رئيس ــى س ــت إل ــي تحول الت
الدولــي  النظــام  فــي  األمريكيــة  المكانــة  وتراُجــع  األخيــرة، 
بالتــوازي مــع طموحــات بعــض القــوى الكبــرى، وخصوصــاً 

ــي. ــادة النظــام الدول ــي قي ــى المشــاركة ف ــن وروســيا، إل الصي

لــم َتَكــد هــذه المعطيــات تمنــح ســيناريو نشــوب حــرب عالميــة 
ثالثــة بعــض القابليــة، حتــى جــاءت حــرب أوكرانيــا لُتضِفــي 
المزيــد مــن الزخــم علــى هــذا الســيناريو، وتزيــد احتماليــة حدوثــه؛ 
ــوى  ــى األذهــان صراعــات الق ــد إل ــا ُيعي ــي أوكراني فمــا يجــري ف
ــاء  ــب انته ــة عق ــورة واضح ــت بص ــت تراجع ــي كان ــرى الت الكب
ــة أن مســار  ــي اللحظــة الراهن ــد ف ــر المؤك ــاردة. األم الحــرب الب
الحــرب فــي أوكرانيــا أصبــح علــى درجــة هائلــة مــن الغمــوض، 
وهــو مــا يعنــي أن احتماليــة خــروج األمــور عــن الســيطرة قائمــة 
ولــو علــى ســبيل الُمصاَدفــة؛ فربمــا يكفــي ســقوط أحــد الصواريــخ 
“الطائشــة” فــي دول الجــوار األوكرانــي، وخاصــًة إذا كانــت 
عضــواً فــي حلــف الناتــو، علــى غــرار بولنــدا، لكــي تندلــع حــرب 
ــى  ــل ســتمتد إل ــا، ب ــد حــدود أوكراني ــف عن ــن تق ــدة ل ــة جدي عالمي
مناطــق أخــرى تشــهد تنافســاً وصــراَع نفــوٍذ بيــن القــوى الكبــرى.
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كيف تستفيد جزر الهندو-باسيفيك من التنافس الصيني-األمريكي؟

ذاكرة الحروب 

تكشــف الخبــرة التاريخيــة للعالقــات الدوليــة وذاكــرة الحــروب 
الكبــرى التــي نشــبت بيــن الــدول – وكان آخرهــا الحــرب 
ــل  ــل والعوام ــن المداخ ــة م ــن مجموع ــة – ع ــة الثاني العالمي
ــا  ــاول أهمه ــن تن ــرى، ويمك ــروب كب ــدالع ح ــر ان ــي تفس الت

ــي: فيمــا يل

1- االختــالل المتعاظــم فــي تــوازن القــوى: فالكثيــر مــن 
ــي  ــام الدول ــي النظ ــتقرار ف ــة االس ــرض أن حال ــات تفت األدبي
وتحجيــم احتمــاالت نشــوب حــرب عالميــة ترتبط بالحفــاظ على 
توازنــات القــوى بيــن األطــراف الفاعلــة فــي النظــام، ومــن ثــم 
ــات  ــذه التوازن ــي ه ــل ف ــا الخل ــدث فيه ــي يح ــة الت ــي اللحظ فف
ــده أطروحــات  ــا تؤك ــذا م ــل ه ــرى. ولع ــع الحــرب الكب ــد تق ق
المدرســة الواقعيــة؛ فعلــى حــد تعبيــر “جــون ميرشــايمر” فــإن 
“الواقعييــن البنيوييــن يؤكــدون أن احتمــال نشــوب الحــرب 
يتأثــر بالتصميــم البنيــوي للنظــام الدولــي. ويجــادل بعــض 
الواقعييــن بــأن المتغيــر الرئيســي هــو عــدد القــوى العظمــى أو 
األقطــاب فــي النظــام، بينمــا يركــز آخــرون علــى توزيــع القــوة 
ــى  ــر إل ــة تنظ ــة ثالث ــة مقارب ــية. وثم ــدول الرئيس ــن ال ــا بي فيم
الكيفيــة التــي تقــوم مــن خالهــا التغيــرات فــي توزيــع القــوى 
ــا يزعــم البعــض أن  ــي إمــكان نشــوب الحــرب. كم ــر ف بالتأثي
التباينــات فــي ميــزان الهجــوم والدفــاع لهــا التأثيــر األكبــر فــي 
احتمــاالت نشــوب الحــرب”. ال يمكــن إغفــال أن هــذا الجانــب 
كان حاضــراً فــي الحــرب العالميــة األولــى؛ حيــث إن شــعور 
النمســا والمجــر بقوتهمــا تجــاه صربيــا وروســيا، دفعهمــا إلــى 
التصعيــد اعتقــاداً منهمــا بــأن الفرصــة مواتيــة لتســوية المشــكلة 

ــة.  الصربي

2- صعوبــة تقييــم دوافــع الفاعليــن اآلَخريــن: يحتمــل أن تدفــع 
ــد  ــى تصاع ــي إل ــي النظــام الدول ــن ف ــا يقي ــوض وال ــة الغم حال
احتمــاالت نشــوب حــرب كبــرى. وفــي هــذا الســياق، ال يــؤدي 
تــوزان القــوى فــي النظــام الدولــي، فــي بعــض الحــاالت، 
بحســب الواقعيــة الكاســيكية، إلــى تحقيــق االســتقرار، لكنــه قــد 
يدفــع نحــو االضطرابــات والحــروب، وخصوصــاً مــع صعوبــة 
ــرض  ــا؛ إذ يفت ــا ونواياه ــدول األخــرى، وقدراته ــع ال ــم دواف تقيي
ــيكية،  ــة الكاس ــن الواقع ــته ع ــي دراس ــو”، ف ــد ليب ــارد ني “ريتش
األمــان مــن  هامــش  تحقيــق  إلــى  يســعون  “الزعمــاء   أن 
أو  عــدة،  دول  تتصــرف  وعندمــا   ،)margin of safety(
ــرات  ــد التوت ــا تصع ــو، فإنه ــذا النح ــى ه ــة، عل ــات معادي تحالف
ــى  ــدة إل ــوى الصاع ــل الق ــد تمي ــع، ق ــذا الوض ــي ه ــة. وف الدولي
الدخــول فــي حــرب عندمــا تعتقــد أن لديهــا ميــزة، وقــد تميــل قوى 
الوضــع الراهــن إلــى شــن حــروب وقائيــة ضــد القــوى الصاعــدة 

المتحديــة لهــا”.

ــة  3- تزايــد معــدالت االســتياء تجــاه بنيــة النظــام الدولــي: ثمَّ
تفاعــل بيــن الحــروب الكبــرى والنظــام الدولــي؛ فالكثيــر مــن 
ــي،  ــام الدول ــادة النظ ــى قي ــس عل ــرض أن التناف ــات تفت األدبي
ــي النظــام،  ــوى الصاعــدة ف ــة الق ــة تعددي ــي حال وخصوصــاً ف
ــرة عــن االســتياء  ــى بعــض الحــروب المعب ــع إل ــا يدف عــادًة م
بشــأن مكانــة الدولــة فــي النظــام الدولــي، أو علــى حــد تعبيــر 
“برترانــد بديــع”، فــي كتابــه “زمــن المذلوليــن”، فــإن “النظــام 
الدولــي يتحقــق عبــر القــوة، ومــن خــال لعبــة هــي أشــبه مــا 
ــة  ــون المواجه ــال قان ــن خ ــد م ــة، تعي ــة التوافقي ــون باللعب تك
بيــن األمــراء  المنطقيــة للعاقــة والمكانــة  تحديــد األســس 
ــو  ــن ه ــده م ــرر وح ــرب يق ــون الح ــذا، فقان ــين. وهك المتنافس

ــة”. ــرة الضيق ــذه الدائ ــي ه ــع ف الوضي
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4- محاولــة التعافــي مــن الضغائــن التاريخيــة: تشــكل الضغينة 
ــة،  ــروب العالمي ــوب الح ــير نش ــاً لتفس ــاً مهم ــة مدخ التاريخي
ــر  ــي تفجي ــا ف ــة دوره ــة التاريخي ــق الضغين ــي ُتحقِّ ــن لك ولك
ــيطرة  ــن الس ــون ع ــادة خارج ــا ق ــد أن يتلقاه ــاع، ال ب األوض
ــن  ــي م ــم، والتعاف ــاً لرؤيته ــح األوضــاع وفق ــون تصحي يحاول
اإلذالل التاريخــي المتصــور لهــم ولدولهــم. لقــد كان هــذا األمــر 
ــة  ــرب العالمي ــهد الح ــي مش ــال، ف ــبيل المث ــى س حاضــراً، عل
الثانيــة فــي ظــل ســعي “هتلــر” والنازييــن إلــى إنهــاء معاهــدة 
فرســاي التــي تــم إقرارهــا عــام 1919، واعتبروهــا إذالاًل 
للكرامــة الوطنيــة بعــد الهزيمــة فــي الحــرب العالميــة األولــى.

5- التأثيــرات الممتــدة للســمات الداخليــة للقــوى الكبــرى: ال 
ــة الســائدة  ــات الداخلي ــرى عــن الدينامي تنفصــل الحــروب الكب
بعــض  ففــي  الحــروب؛  هــذه  فــي  المنخرطــة  الــدول  فــي 
اســتجابًة  الحــروب  إلــى  الكبــرى  الــدول  تلجــأ  الحــاالت، 
ــد  ــرف متصاع ــي متط ــد قوم ــة أو م ــب حاكم ــات نخ لطموح
داخــل الدولــة أو حتــى ألســباب اقتصاديــة بحتــة. لقــد افتــرض 
المعنونــة “االســتعمار أعلــى  “لينيــن” مثــاً، فــي دراســته 
ــرب  ــنة 1917، أن الح ــا س ــي كتبه ــمالية”، الت ــل الرأس مراح
العالميــة األولــى كانــت “حربــاً اســتعمارية لتقســيم وإعــادة 

تقســيم المســتعمرات، ومناطــق نفــوذ الرأســمالية الماليــة”، كمــا 
أن أحــد التفســيرات التــي طرحــت للحــرب العالميــة الثانيــة هــي 
أن النخــب الحاكمــة األلمانيــة كانــت تتطلــع مــن خــال الحــرب 
إلــى توطيــد ســلطاتها مــن أجــل تعظيــم األربــاح، وبنــاء الهيمنــة 

األلمانيــة علــى أوروبــا.  

6- تفــكك المعــادالت المســتقرة فــي المناطــق العازلــة: حيــث 
ل المناطــق العازلــة، أو مــا تطلــق عليــه بعــض األدبيــات  تتشــكَّ
ــل  ــال التفاع ــن خ ــة buffer systems، م ــة العازل األنظم
بيــن القــوى الكبــرى المتجــاورة المتســاوية تقريبــاً فــي قدراتهــا 
علــى اســتعراض القــوة، وبيــن دولــة أو مجموعــة دول عازلــة 
أقــل قــوًة. وربمــا تــؤدي التفاعــات حــول المناطــق العازلــة إلى 
تصاعــد الخافــات بيــن القــوى الكبــرى لتتحــول هــذه المناطــق 
إلــى بــؤر اشــتعال، أو علــى حــد تعبيــر “روبــرت كاجــان”، فإنه 
“غالبــاً مــا تبــدأ حــروب القــوى العظمــى كنقاشــات حــول الــدول 

العازلــة؛ حيــث تتقاطــع مجــاالت النفــوذ”.

وبشــكل مجمــل، تتصاعــد الصراعــات حــول المناطــق 
ــن  ــوة بي ــات الق ــي توازن ــال ف ــي حــال حــدوث اخت ــة ف العازل
تغييــر  إلــى  الــدول  هــذه  بعــض  الكبــرى، وســعي  الــدول 

األوضــاع فــي المنطقــة العازلــة.
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وتتزايــد توتــرات المناطــق العازلة كذلــك إذا كان للدول الكبرى 
ــة  ــة عازل ــى مــا يحــدث بالفعــل داخــل منطق ــة عل ســيطرة قليل
اســتراتيجية، ال ســيما إذا كانــت المنطقــة العازلــة المتنــازع 
عليهــا غيــر مســتقرة أو منقســمًة داخليــاً وهــي المناطــق التــي 
تعــرف بـ”األحزمــة المتكســرة” shatterbelts. فــي هــذا 
ــوى  ــد تحــرك األحــداث الخارجــة عــن ســيطرة الق الســياق، ق
الكبــرى دون قصــد، منطقــة عازلــة اســتراتيجية نحــو معســكر 

أو آخــر. 

وهكــذا تقــود مثــل هــذه الديناميكيــات علــى األرض القــوى 
ــات  ــي سياس ــط وتبن ــول الوس ــن الحل ــي ع ــى التخل ــرى إل الكب
تصعيديــة، ويســاعد علــى ذلــك أيضــاً عــدم وجــود طــرف ثالــث 
موثــوق ضامــن لحيــاد المناطــق العازلــة، وهــو الطــرف الــذي 
ــرى  ــوى الكب ــن الق ــزاع بي ــوية الن ــي تس ــدور ف ــع ب ــد يضطل ق

المتنافســة. 

السيناريو القائم 

ــي  ــي فهــم الســياق الدول ــابقة ف ربمــا تســاعد المداخــل الس
الراهــن واحتمــاالت تطــور األوضــاع فــي أوكرانيــا والوصــول 
ــذي  ــر ال ــد التوت ــاً بع ــدة، وخصوص ــة جدي ــرب عالمي ــى ح إل
حــدث عقــب وقــوع صــاروخ فــي األراضــي البولنديــة يــوم 15 
نوفمبــر الجــاري، ومحاولــة البعــض تحميــل روســيا مســؤولية 

ــة.  ــى األراضــي البولندي إطــالق الصــاروخ عل

وفــي هــذا اإلطــار، يمكــن القــول إن ســيناريو الحــرب 
العالميــة الثالثــة فــي اللحظــة الراهنــة يرتبــط بعــدد مــن األبعــاد 

ــية: الرئيس

1- رغبــة أطــراف متعــددة فــي تغييــر النظــام القائــم: مــا 
ــة،  ــة، وبالتزامــن مــع الحــرب األوكراني ــز اللحظــة الراهن يمي
ــي إعــادة صياغــة  ــة ف ــد مــن األطــراف الراغب ــاك العدي أن هن
النظــام الدولــي القائــم، والخــروج مــن أســر النظــام الــذي تشــكل 

ــاردة.  ــب انتهــاء الحــرب الب عق
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ــر عنــه “جــون ميرشــايمر”، فــي كتابــه  ولعــل هــذا مــا عبَّ
“الوهــم الكبيــر: األحــام الليبراليــة والحقائــق الدوليــة”، حينمــا 
ــت  ــا اقتنع ــأت عندم ــة أخط ــة الغربي ــدول الليبرالي ــر أن “ال ذك
بإمكانيــة فــرض الليبراليــة والديمقراطيــة علــى الــدول األخرى؛ 
فالحمــاس لنشــر وهيمنــة الليبراليــة علــى النظــام الدولــي، 
ــف  ــى تكالي ــا إل ــاق هن ــيؤدي اإلخف ــاح، وس ــل بالنج ــد ال يكل ق
ــة  ــدول الليبرالي ــر بال ــي األم ــل أن ينته ــن المحتم ــة، وم باهظ
إلــى خــوض حــروب ال نهايــة لهــا؛ مــا يزيــد مســتوى الصــراع 
ــم  ــم تتفاق ــه، ومــن ث ــدالً مــن الحــد من ــة ب ــات الدولي ــي الَعاق ف
ــة  ــض الليبرالي ــة تقوي ــن إمكاني ــك ع ــة، ناهي المشــكات األمني
فــي الداخــل؛ ألن السياســة الخارجيــة العســكرية تشــجع علــى 
إقامــة دولــة أمنيــة تتبنــى إجــراءات النتهــاك الحريــات المدنيــة 

ــا”.  لمواطنيه

2- تزايــد الغمــوض حــول مســار الحــرب األوكرانيــة: فالحــرب 
التــي كان ُيعتَقــد أنهــا ســتنتهي ســريعاً امتــدت ألكثــر مــن ثمانيــة 
أشــهر، وبــات مــن الصعــب توقــع كيفيــة وتوقيــت انتهائهــا. 
صحيــح أن الرئيــس الروســي “بوتيــن” يحــاول كســب المزيــد مــن 
ــع دخــول  ــه م ــي وإضعاف ــف الغرب ــك التحال ــدف تفكي ــت به الوق

فصــل الشــتاء وتفاقــم أزمــة الطاقــة، بيــد أن هــذه االســتراتيجية 
ليســت مضمونــة النتائــج، وخاصــًة أن الــدول الغربيــة تنظــر إلــى 
مــا جــرى فــي أوكرانيــا باعتبــاره تهديــداً وجوديــاً لهــا وألمنهــا. 
وفــي ســياق كهــذا، قــد تخــرج األمــور عــن الســيطرة إذا قــررت 
موســكو تنفيــذ هجمــات بأســلحة نوويــة تكتيكيــة أو حتــى إذا 
اســتهدفت أراضــي دول الجــوار ألوكرانيــا علــى النحــو الــذي قــد 

يــؤدي إلــى مواجهــة مــع حلــف الناتــو.

3- اســتمرار حضــور مشــاعر اإلذالل فــي العالقــات الدوليــة: 
ال تــزال مشــاعر اإلذالل حاضــرة كعامــل مؤثــر فــي العاقــات 
الدوليــة. هــذا الشــعور بــاإلذالل قــد يــؤدي إلــى اتخــاذ خطــوات 
غيــر محســوبة ُتفِضــي فــي نهايــة المطــاف إلــى حــرب عالميــة. 
ويكفــي هنــا اإلشــارة إلــى حالــة الرئيــس الروســي “بوتيــن”؛ إذ 
إن شــعوره بــأن الــدول الغربيــة ال تتعامل مع روســيا باعتبارها 
ــد  ــة، ق ــود الماضي ــدم المســاواة خــال العق ــى ق ــا عل ــراً له نظي
خلــق تدريجيــاً إحساســاً عميقــاً بــاإلذالل والصدمــة التــي تتخلــل 
ل أحــد  بنــاء مفاهيــم الدولــة الحضاريــة. هــذا الشــعور شــكَّ

المحفــزات الجوهريــة علــى انــدالع الحــرب األوكرانيــة.
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4- تعــدد بــؤر االشــتعال العالميــة فــي الوقــت الراهــن: تتزايــد 
احتماليــة نشــوب حــرب عالميــة كلمــا تعــددت بــؤر االشــتعال 
والتنافــس بيــن القــوى الكبــرى؛ فاألمــر ال يقتصــر فــي اللحظــة 
الراهــن علــى أوكرانيــا، بــل هنــاك صــدام هائــل فــي منطقــة 
ــا  ــة شــرق أوروب ــر منطق ــوان، كمــا تعتب الهندو-باســيفيك وتاي
منطقــة رخــوة مؤهلــة للتفجــر فــي أي لحظــة. أضــف إلــى ذلــك 
اتجاهــات العســكرة المتصاعــدة فــي القطــب الشــمالي، عــاوة 
علــى امتــداد صــراع النفــوذ الدولــي إلــى أفريقيــا، وخصوصــاً 

شــرق أفريقيــا، وفــي القلــب منهــا القــرن األفريقــي. 

5- احتماليــة خــروج بعــض الفاعليــن عــن الســيطرة: وفَّــرت 
الحــرب األوكرانيــة فرصــاً لبعــض الفاعليــن مــن أجــل خدمــة 
أجنــدة راديكاليــة. ويتجلــى هــذا األمــر فــي حالــة زعيــم كوريــا 
ــذي اســتغل االنشــغال العالمــي  ــم جونــج أون” ال الشــمالية “كي
بالحــرب األوكرانيــة فــي تنفيــذ تجــارب صاروخيــة ســاهمت 
فــي تزايــد التوتــرات فــي شــبه الجزيــرة الكوريــة. هــذه 
التحــركات قــد تــؤدي إلــى انــدالع حــرب فــي آســيا، ال ســيما 
ــد فــي شــهر ســبتمبر الماضــي  أن زعيــم كوريــا الشــمالية تعهَّ
بعــدم نــزع الســاح النــووي لبــاده أو إجــراء أي مفاوضــات 
متعلقــة بهــذه القضيــة؛ وذلــك فيمــا أقــر برلمــان الدولــة قانونــاً 
ــه  ــادرة علــى توجي ــة وق ــة تمتلــك أســلحة نووي ــن أنهــا دول يعل

ضربــة فــي حالــة حــدوث غــزو.

6- إعــادة ترســيم مناطــق النفــوذ: تكشــف ديناميــات العاقــات 
الدوليــة عــن توظيــف القــوى الكبــرى مفهــوم مناطــق النفــوذ 

ــدول األخــرى  ــر ال ــد نطــاق مصالحهــا وتحذي مــن أجــل تحدي
مــن تحديهــا ومنافســتها فــي هــذه المناطــق. وبقــدر مــا يــؤدي 
ــي النظــام  ــتقرار ف ــن االس ــدر م ــى ق ــذه المناطــق إل ــد ه تحدي
الدولــي، فــإن مســاعي بعــض القــوى الدوليــة إلــى إعــادة 
ــار  ــو االنفج ــاع نح ــع األوض ــد يدف ــوذ ق ــق النف ــيم مناط ترس

ــرى.  ــروب كب ــي ح ــول ف والدخ

لقــد كانــت هذه اإلشــكالية حاضرة في الصــراع األوكراني، 
ــي  ــل ف ــة تتدخ ــدول الغربي ــأن ال ــكو ب ــاع موس ــل اقتن ــي ظ ف
مناطــق نفــوذ روســيا. وربمــا يتكــرر هــذا النمــوذج فــي مناطق 
أخــرى مثــل تايــوان، أو حتــى فــي بعــض المناطــق فــي أفريقيــا 
ــق  ــا يتعل ــى فيم ــة، أو حت ــدول الغربي ــا بال ــة بارتباطه المعروف

بأمريــكا الاتينيــة التــي تعتبــر “الفنــاء الخلفــي” لواشــنطن. 

كوابح االنفجار

بالرغــم مــن محفــزات انــدالع حــرب عالميــة جديــدة فــي ظــل 
تطــورات الحــرب األوكرانيــة، فــإن تحقُّــق هــذا الســيناريو قــد 

يواجــه تحديــات رئيســية: 

1- اســتمرار فاعليــة سياســة ضبــط النفــس: قــد تلعــب سياســة 
ضبــط النفــس التــي تمارســها الواليــات المتحــدة وحلــف الناتو، 
حتــى الوقــت الراهــن، دوراً مــا فــي تحجيــم احتماليــة نشــوب 
ــة هــذه السياســة مثــاً  ــدة. وظهــرت فاعلي حــرب عالميــة جدي
عقــب الصــاروخ الــذي ســقط علــى األراضــي البولنديــة، يــوم 

15 نوفمبــر الجــاري. 
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شــركة استشــارات عامــة، متعــددة المهــام، تــم تأسيســها فــي 20 ينايــر 2021، بأبــو ظبــي، دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، تهــدف للتفاعــل مــع 
أنشــطة المجــال العــام فــي أقاليــم العالــم، ودعــم عمليــة تشــكيل السياســات وصنــع القــرار فــي المؤسســات العامــة والخاصــة، وتوســيع التعــاون 
العلمــي واألكاديمــي مــع مراكــز التفكيــر وشــركات االستشــارات. وتشــمل الشــركة مجلســًا للمستشــارين ومجلــس اإلدارة الــذي يشــرف علــى 

مؤسســات متعــددة تتضمــن مركــزًا للدراســات، وإدارة للمشــروعات، ومعهــدًا للتدريــب المتقــدم، ومكاتــب للتمثيــل الخارجــي.
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ــيا  ــام روس ــى اته ــر إل ــض التقاري ــارعة بع ــن مس ــم م فبالرغ
بإطــاق الصــاروخ، حاولــت واشــنطن تهدئــة التوتــر، وأوضح 
الرئيــس األمريكــي “بايــدن” أنــه مــن غيــر المرجــح أن يكــون 
الصــاروخ الــذي ســقط علــى بولنــدا أُطلــق مــن روســيا، وأكــد 
أيضــاً حلــف الناتــو أن االنفجــار فــي بولنــدا “نجــم علــى 
األرجــح عــن صــاروخ دفاعــي أطلقتــه أوكرانيــا وهــي  تدافــع 

عــن نفســها ضــد الضربــات الروســية”.

2- تزايــد االنقســامات داخــل أوروبــا: ربمــا تكــون الحــرب في 
ــد  ــد أكــدت وحــدة الموقــف األوروبــي تجــاه التهدي ــا ق أوكراني
الروســي، ولكــن هــذا ال ينفــي أن طــول أمد الحــرب أفضى إلى 
تفاقــم المشــكات واالنقســامات داخــل أوروبــا؛ فهنــاك مامــح 
ــي  ــرات الت ــي التظاه ــا ف ــت مامحه ــة تجل ــامات مجتمعي انقس
ــاء،  ــى األثري ــة عل ــب إضافي ــرض ضرائ ــب بف خرجــت تطال
ــة  ــرورة تهدئ ــب بض ــع يطال ــي واس ــار أوروب ــر تي ــا ظه كم
التصعيــد مــع روســيا وتســوية الصــراع سياســياً، وخصوصــاً 
مــع األزمــات االقتصاديــة الحــادة وأزمــة الطاقــة. ولــم تقتصــر 
هــذه االنقســامات علــى المســتوى المجتمعــي، بــل امتــدت إلــى 
مســتوى العاقــات بيــن الــدول األوروبيــة فــي ظــل الخافــات 

حــول بعــض الملفــات مثــل تســعير الغــاز الروســي.  

3- الحســابات االســتراتيجية للصيــن: صحيــح أن بكيــن أبــدت 
تقاربــاً مــع الموقــف الروســي فــي الحــرب األوكرانيــة، إال أنها 
ــداً عــن  ــة بعي ــز للتحــرك بحري حافظــت فــي الوقــت علــى حي
ــى  ــن عل ــت الراه ــى الوق ــرات حت ــد مؤش ــكو، وال توج موس
ــب بكيــن االنجــرار  أنهــا تــزود موســكو باألســلحة، كمــا تتجنَّ
إلــى ســيناريو أوكرانيــا فــي حالــة تايــوان. وفــي هــذا الســياق، 
يظــل انخــراط الصيــن فــي حــرب عالميــة بجانــب روســيا ضــد 

ــاً  ــر وفق ــل تقدي ــى أق ــح، عل ــر مرج ــراً غي ــة أم ــدول الغربي ال
للمعطيــات الراهنــة، وهــو أمــر قــد يحجــم مــن احتماليــة تحــول 

حــرب أوكرانيــا إلــى حــرب عالميــة.

ــرى  ــدول الكب ــت ال ــدة: كان ــة المحاي 4- اتســاع مســاحة الكتل
فــي النظــام الدولــي إبــان الحربيــن العالميتيــن األولــى والثانيــة، 
تســيطر علــى مجموعــات هائلــة مــن المســتعمرات، وهــو مــا 
ــة لخــوض حــرب  ــر عناصــر بشــرية مطلوب ــا بتوفي ســمح له
كبــرى، كمــا لــم يكــن لهــذه المســتعمرات فرصــة للتعبيــر عــن 
ــدو  ــن يب ــتعمارية. ولك ــوى االس ــف الق ــض لموق ــف مناه موق
الســياق الدولــي فــي الوقــت الراهــن مغايــراً، بشــكل أو بآخــر؛ 
فالكثيــر مــن الــدول ترفــض االنخراط في الصــراع األوكراني، 
ومنــذ انــدالع الصــراع، واجهــت واشــنطن معضلــة فــي إقنــاع 
ــات  ــى العقوب ــام إل ــاتها واالنضم ــع سياس ــي م ــا بالتماه حلفائه
الغربيــة المفروضــة علــى موســكو. وعليــه، قــد تضعــف هــذه 

الكتلــة المحايــدة إمكانيــة نشــوب حــرب عالميــة جديــدة.

ــح  ــا يفت ــي أوكراني ــرب ف ــد الح ــول أم ــول أن ط ــة الق خالص
المجــال أمــام ســيناريو الحــرب العالميــة الجديــدة؛ ألن عامــل 
الوقــت قــد يــؤدي إلــى حســابات خاطئــة مــن بعــض األطــراف 
تنفجــر علــى إثرهــا األوضــاع، وربمــا كان حــادث الصــاروخ 
الــذي اســتهدف األراضــي البولنديــة مؤشــراً علــى ذلــك األمر. 
وبالرغــم مــن تبنــي واشــنطن سياســة ضبــط النفــس وإبعــاد 
االتهــام عــن روســيا، فــإن بعــض األحــداث غيــر المقصــودة 
ــي  ــون التعاط ــل أن يك ــتقبل ُيحتَم ــي المس ــدث ف ــد تح ــي ق الت
ــى  ــادل ينتهــي إل ــد متب ــرة ليحــدث تصعي ــا بصــورة مغاي معه

حــرب كبــرى. 


