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نظـــرة علـــى الخريطـــة توضـــح لنـــا الكثيـــر فـــي الحـــرب 

الدائـــرة اآلن بيـــن روســـيا وأوكرانيـــا؛ إذ توضـــح أن دول 

وســـط وشـــرق أوروبـــا التـــي كانـــت تشـــكل منطقـــة 

ـــة الحـــرب  ـــذ نهاي ـــا من ـــن روســـيا وغـــرب أوروب ـــة بي عازل

العالميـــة الثانيـــة وحتـــى انهيـــار االتحـــاد الســـوفيتي 

ـــا لتصبـــح مكونـــة مـــن  )1945 - 1991(، تقلصـــت تدريجيًّ

ــر الـــذي  ــا؛ وهـــو األمـ دولـــة واحـــدة فقـــط هـــي أوكرانيـ

جعـــل روســـيا تتخـــوف مـــن اقتـــراب أمريكي-غربـــي 

مـــن خـــال حلـــف شـــمال األطلســـي )الناتـــو( -عدوهـــا 

الشـــرقي  الجنـــاح  لتأميـــن  حدودهـــا،  مـــن  القديـــم- 

للحلـــف الممتـــد نطاقـــه مـــن دول البلطيـــق شـــماًلا 

حتـــى البحـــر األســـود جنوًبـــا.

علـــى الجانـــب اآلخـــر، نجـــد أن أوكرانيـــا ُمحاطـــة بســـبع 

دول علـــى حدودهـــا، مـــن بينهـــا روســـيا وحليفتهـــا 

بياروســـيا، فـــي حيـــن أن بولنـــدا وســـلوفاكيا والمجـــر 

ــت  ــو، وإذا كانـ ــف الناتـ ــي حلـ ــاء فـ ــا دول أعضـ ورومانيـ

الدولـــة الحدوديـــة الســـابعة ألوكرانيـــا وهـــي مولدوفـــا 

ـــو، لكنهـــا ترتبـــط معـــه  ليســـت عضـــًوا فـــي حلـــف النات

باتفـــاق شـــراكة، كمـــا تقدمـــت بطلـــب للحصـــول علـــى 

ــن  ــد مـ ــبوع واحـ ــد أسـ ــي بعـ ــاد األوروبـ ــة االتحـ عضويـ

ــن  ــا. ومـ ــي أوكرانيـ ــية فـ ــكرية الروسـ ــة العسـ العمليـ

ناحيتهـــا رفضـــت موســـكو تماًمـــا محاولـــة الغـــرب 

ضـــم أوكرانيـــا إلـــى منطقـــة النفـــوذ الغربـــي، وفـــي هـــذا 

أثر األزمة األوكرانية على األمن األوروبي

د. أسامة فاروق مخيمر

ــوم الــســيــاســيــة الـــمـــســـاعـــد - كــلــيــة  ــلـ ــعـ ــاذ الـ ــ ــت أســ
ــنـــي ســويــف ــيـــاســـة واالقــــتــــصــــاد - جـــامـــعـــة بـ الـــسـ

اإلطـــار، أكـــد الرئيـــس "فاديميـــر بوتيـــن" فـــي أعقـــاب 

إطـــاق "العمليـــة العســـكرية الخاصـــة"، فـــي 24 فبرايـــر 

2022، أنـــه يريـــد أوكرانيـــا محايـــدة ومنزوعـــة الســـاح 

علـــى حـــدود روســـيا. وفـــي ضـــوء ذلـــك يســـعى هـــذا 

التحليـــل إلـــى رصـــد التداعيـــات المختلفـــة لألزمـــة علـــى 

أمـــن القـــارة األوروبيـــة. 

األمن األوروبي مخاوف قديمة تتجدد

ـــة  ـــدات األمـــن فـــي القـــارة األوروبي انقســـامات وتعقي

بـــاب المصادفـــة  قديمـــة ومعروفـــة، وليـــس مـــن 

أن الحـــرب العالميـــة األولـــى )1914 - 1918( ُثـــم الحـــرب 

العالميـــة الثانيـــة )1939 - 1945( اندلعتـــا فـــي القـــارة 

األوروبيـــة وامتـــدت كل منهمـــا إلـــى باقـــي دول العالـــم، 

لذلـــك فقـــد قـــررت أوروبـــا منـــذ نهايـــة الحـــرب العالميـــة 

الثانيـــة أال تلجـــأ إلـــى الحـــرب مـــرة أخـــرى كوســـيلة لحـــل 

النزاعـــات فيمـــا بينهـــا، وقـــررت بـــدًلا مـــن ذلـــك اللجـــوء 

ــا فـــي بوتقـــة  إلـــى التعـــاون االقتصـــادي الوثيـــق بينهـ

برعايـــة  األمنـــي  التنســـيق  مـــع  األوروبـــي،  االتحـــاد 

أمريكيـــة فـــي إطـــار حلـــف الناتـــو.

ا فــي ديســمبر  ومــع انهيــار االتحــاد الســوفيتي رســميًّ

أوروبــا  غــرب  ودول  المتحــدة  الواليــات  حرصــت   ،1991

التــي  أوروبــا  وشــرق  وســط  دول  اســتيعاب  علــى 

فــي  وتــدور  الســابق  الســوفيتي  االتحــاد  تتبــع  كانــت 
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المعســكر  جانــب  إلــى  القــوة  ميــزان  فمــال  فلكــه، 

ليقتــرب  وعســكريًّا  ــا  اقتصاديًّ ــع  توسَّ الــذي  الغربــي 

مــن  يتكــون  ــا  اقتصاديًّ فأصبــح  روســيا؛  حــدود  مــن 

أن  قبــل   28 )كانــت  األوروبــي  االتحــاد  فــي  دولــة   27

 ،)2020 ينايــر  فــي  االتحــاد  مــن  بريطانيــا   تنســحب 

و30 دولــة فــي حلــف الناتــو، مــع رفــض أيــة محــاوالت 

روســية للدخــول فــي المنظومــة األوروبيــة الغربيــة، بــل 

حرصــت الواليــات المتحــدة علــى وجــود روســيا باعتبارها 

ــغ  ــة؛ وهــو أمــر بال العــدو أو الطــرف اآلخــر مــن المعادل

الحيويــة لتبريــر بقــاء واســتمرار حلــف الناتــو بعــد انهيــار 

االتحــاد الســوفيتي ومعــه حلــف وارســو. 

ــول  ا الحصـ ــراًر ــيا حاولـــت مـ ــوم أن روسـ ــن المعلـ ومـ

علـــى ضمانـــات أمريكية-غربيـــة بوقـــف هـــذا التمـــدد 

نحـــو حدودهـــا لكنهـــا لـــم تفلـــح فـــي ذلـــك، وبقيـــت 

أوكرانيـــا الدولـــة الوحيـــدة التـــي تشـــكل منطقـــة عازلـــة 

بينهـــا وبيـــن المعســـكر األمريكـــي الغربـــي، حتـــى بـــدأت 

ــا  ــم أوكرانيـ ــرب فـــي ضـ ــة الغـ ــيا تستشـــعر رغبـ روسـ

إلـــى حلـــف الناتـــو. 

الجاريـــة  للحـــرب  المتســـارعة  الوتيـــرة  وتشـــير 

بيـــن روســـيا وأوكرانيـــا ومـــا تشـــهده مـــن أحـــداث 

عـــرف  الـــذي  األوروبـــي  األمـــن  أن  إلـــى  وتطـــورات 

ــتوى  ــى مسـ ا علـ ــبيًّ ــتقرة نسـ ــات مسـ ــات وتوازنـ ترتيبـ

ـــا  القـــارة ككل منـــذ نهايـــة الحـــرب البـــاردة يشـــهد حاليًّ

تحديـــات وتغيـــرات علـــى وقـــع الحـــرب الحاليـــة تخـــل 

بتلـــك التوازنـــات، وتهـــدد اســـتقرار القـــارة األوروبيـــة، 

ويمكـــن إجمـــال تلـــك التحديـــات والتهديـــدات األمنيـــة 

فـــي القـــارة األوروبيـــة فيمـــا يلـــي:

1. التهديد النووي في قلب القارة األوروبية

عسـكريًّا  ـا  نوويًّ تهديـًدا  ـا  عمليًّ أوروبـا  تشـهد  لـم 

النـووي هـو سـاح  ـا معلًنـا للقـارة، فالسـاح  حقيقيًّ

نـووي  تهديـد  هنـاك  كان  وإذا  األسـاس،  فـي  للـردع 

فعلـي شـهدته القـارة األوروبيـة، فقـد كان هو انفجار 

مفاعـل محطـة تشـيرنوبيل فـي أوكرانيـا، حيـث كانـت 

أوكرانيـا جـزًءا مـن االتحـاد السـوفيتي السـابق، عندما 

فـي  أوروبـا  عبـر  نوويـة  إشـعاعات  سـحابة  انتشـرت 

كان  فقـد  وعليـه  المفاعـل،  انفجـار  بعـد   1986 أبريـل 

ذلـك التهديـد ذا طبيعـة مدنيـة سـلمية ال يتضمـن 

أيـة أهـداف عسـكرية. لكـن مـع تفاقـم األزمـة الحاليـة 

مـن  عليهـا  المتزايـدة  بالضغـوط  روسـيا  وشـعور 

التحالـف األمريكي-الغربـي الـذي يحيـط بهـا، كان قـرار 

الرئيـس "بوتيـن" فـي اليـوم الرابـع مـن الحـرب وضـع 

"قـوة الـردع الروسـية" فـي حالـة التأهب، وهـي وحدات 

وسـفًنا  وغواصـات  وقاذفـات  صواريـخ  تشـمل 

التحالـف  "بوتيـن"  واتهـم  نوويـة،  بأسـلحة  مسـلحة 

األمريكي-الغربـي باتخـاذ خطـوات عدائيـة تجـاه بـاده، 

وقـد وصفـت الواليـات المتحـدة تلـك الخطـوة بأنهـا 

خطـوة تصعيديـة غيـر مبـررة.

إذا كانـــت  أنـــه  الروســـية فهـــي  النظـــر  أمـــا وجهـــة 

واشـــنطن لديهـــا إمكانـــات وخيـــارات مثـــل العقوبـــات 

االقتصاديـــة القاســـية علـــى روســـيا والمســـؤولين 

القـــوات  مـــن  مزيـــد  نشـــر  عـــن  فضـــًلا  الـــروس، 

العســـكرية فـــي أوروبـــا، ووضـــع حلـــف الناتـــو فـــي 

باألســـلحة  أوكرانيـــا  ومـــدِّ  قصـــوى،  تأهـــب  حالـــة 

والمرتزقـــة، فـــإن لـــدى موســـكو خيـــارات أيًضـــا أكثرهـــا 

يمكـــن  ال  الـــذي  النـــووي  بالخيـــار  التلويـــح  وضوًحـــا 

المزايـــدة عليـــه. 

علـــى  الحصـــول  مـــراًرا  حاولـــت  روســـيا 
ضمانـــات أمريكية-غربيـــة بوقـــف تمـــدد حلـــف 
ــح  ــم تفلـ ــا لـ ــا لكنهـ ــو حدودهـ ــرًقا نحـ ــو شـ الناتـ
فـــي ذلـــك، وبقيـــت أوكرانيـــا الدولـــة الوحيـــدة 
وبيـــن  بينهـــا  عازلـــة  منطقـــة  تشـــكل  التـــي 
بـــدأت  حتـــى  الغربـــي،  األمريكـــي  المعســـكر 
ضـــم  فـــي  الغـــرب  رغبـــة  تستشـــعر  روســـيا 

أوكرانيـــا إلـــى حلـــف الناتـــو.
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وفـــي الســـياق ذاتـــه، اســـتولت القـــوات الروســـية علـــى 

محطـــة تشـــيرنوبل للطاقـــة النوويـــة، فـــي ثانـــي أيـــام 

المحطـــة  أهميـــة  يؤكـــد  مـــا  العســـكرية،  العمليـــة 

أوكرانيـــا  تأمينهـــا وحرمـــان  إلـــى  لروســـيا وحاجتهـــا 

وقـــد  لصالحهـــا،  الموقـــع  أهميـــة  توظيـــف  مـــن 

الســـيطرة  بفقـــدان  األوكرانيـــة  المصـــادر  اعترفـــت 

ـــي  ـــق مستشـــار الرئيـــس األوكران ـــى المحطـــة، وعلَّ عل

"ميخايلـــو بودوليـــاك" علـــى الحـــدث بقولـــه: إن حالـــة 

هـــو  "هـــذا  وإن  غيـــر معروفـــة،  المحطـــة  منشـــآت 

أحـــد أخطـــر التهديـــدات التـــي تواجـــه أوروبـــا اليـــوم". 

هـــذا وتقـــع المحطـــة علـــى بعـــد نحـــو 110 كيلومتـــرات 

شـــمالي العاصمـــة كييـــف.

مــن جانــب آخــر، فــي الرابــع مــن مــارس 2022، اتهــم 

"الرعــب  إلــى  باللجــوء  روســيا  األوكرانــي  الرئيــس 

بعــد  تشــيرنوبيل  كارثــة  لتكــرار  والســعي  النــووي"، 

مــا تــردد عــن أن نيــران القــوات الروســية اســتهدفت 

محطــة زابوريجيــا النوويــة فــي وســط أوكرانيــا، وهــي 

ــا، مــا أســفر عــن انــدالع حريــق فــي  الكبــرى فــي أوروب

مفاعــات  ســتة  المحطــة  وتضــم  للتدريــب،  مبنــى 

نوويــة، وتوفــر جــزًءا كبيــًرا مــن احتياجــات أوكرانيــا مــن 

الكهربــاء، وعليــه دخــل العامــل النــووي بشــكل يثيــر 

القلــق فــي األزمــة، مضيًفــا تعقيــدات جديــدة للوضــع 

األمنــي فــي أوروبــا بشــكل غيــر مســبوق. 

اتهــم الرئيــس األوكرانــي روســيا باللجــوء 
إلــى "الرعــب النــووي"، والســعي لتكــرار كارثــة 
تشــيرنوبيل بعــد مــا تــردد عــن أن نيــران القــوات 
زابوريجيــا  محطــة  اســتهدفت  الروســية 
دخــل  وعليــه  أوكرانيــا،  وســط  فــي  النوويــة 
العامــل النــووي فــي األزمــة مضيًفــا تعقيــدات 

جديــدة للوضــع األمنــي فــي أوروبــا.

2. المقاتلين األجانب

أن  إلـــى  روســـية  اســـتخباراتية  تقاريـــر  أشــــارت 

المتحـــدة تعمـــل علـــى تكويـــن جماعـــات  الواليـــات 

مـــن اإلرهابييـــن إلرســـالهم إلـــى أوكرانيـــا عبـــر بولنـــدا، 

وقيـــادة  األمريكيـــة  المركزيـــة  االســـتخبارات  وأن 

العمليـــات الخاصـــة األمريكيـــة تشـــرف علـــى العمليـــة 

بهـــدف حشـــد وحـــدات داعشـــية جديـــدة مـــن الشـــرق 

األوســـط والـــدول اإلفريقيـــة، وأن قاعـــدة "التنـــف" 

األمريكيـــة فـــي ســـوريا، أصبحـــت معســـكر التدريـــب 

إلـــى  إرســـالهم  قبـــل  داعـــش  إلرهابيـــي  الرئيـــس 

أوكرانيـــا. "دونبـــاس" شـــرق  منطقـــة 

ــة أن  ــة أمريكيـ ــع بحثيـ ــن مواقـ ــر عـ ــادت تقاريـ ــا أفـ كمـ

بعـــض قدامـــى المقاتليـــن مـــن قـــوات العمليـــات 

الخاصـــة مـــن جنســـيات مختلفـــة، منهـــم أمريكيـــون 

فـــي  موجـــودون  وغيرهـــم،  وألمـــان  وبريطانيـــون 

ـــا لانضمـــام  ـــى أوكراني ـــور إل ـــدا، ويخططـــون للعب بولن

إلـــى "جهـــود الدفـــاع عـــن أوكرانيـــا وأوروبـــا والعالـــم"! 

وكان الرئيـــس األوكرانـــي "فولوديميـــر زيلينســـكي" قـــد 

فتـــح المجـــال لألجانـــب لانضمـــام إلـــى قواتـــه بـــاده، 

باعتبـــار أن ذلـــك يهـــدف لحمايـــة األمـــن العالمـــي، 

وكانـــت قـــد ذكـــرت كييـــف أن 1000 مقاتـــل أجنبـــي قدمـــوا 

ــيا. ــا ضـــد روسـ طلبـــات للقتـــال فـــي أوكرانيـ

مـــن جانبهـــا رفضـــت الســـلطات الســـنغالية دعـــوة 

الســـفارة األوكرانيـــة للســـنغاليين إلـــى القتـــال فـــي 

أوكرانيـــا، وأعربـــت عـــن اســـتيائها مـــن اإلعـــان عـــن 

تجنيـــد 36 شـــخًصا للمســـاعدة فـــي الحـــرب ضـــد 

روســـيا، وقالـــت وزارة الخارجيـــة الســـنغالية فـــي بيان 

إنهـــا تســـتغرب نشـــر نـــداء عبـــر صفحـــة الســـفارة 

األوكرانيـــة فـــي داكار علـــى موقـــع فيســـبوك إلـــى 

المواطنيـــن للمســـاعدة فـــي القتـــال، وقالـــت إن 

ي إلـــى 
ِ

الســـفير األوكرانـــي فـــي الســـنغال اســـُتدع

ــور،  ــن المنشـ ــق مـ ــة للتحقـ ــؤون الخارجيـ وزارة الشـ

وكان الرئيـــس "زيلينســـكي" قـــد حـــثَّ األجانـــب علـــى 
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حـــثَّ الرئيـــس األوكرانـــي األجانـــب علـــى 
ـــة فـــي جميـــع  ـــى الســـفارات األوكراني التوجـــه إل
أنحـــاء العالـــم لالنضمـــام إلـــى "لـــواء دولـــي" مـــن 
المتطوعيـــن للمســـاعدة فـــي محاربـــة القـــوات 
يهـــدف لحمايـــة  ذلـــك  أن  باعتبـــار  الروســـية، 
األمـــن العالمـــي، وكانـــت قـــد ذكـــرت كييـــف أن 
1000 مقاتـــل أجنبـــي قدمـــوا طلبـــات للقتـــال فـــي 

أوكرانيـــا ضـــد روســـيا.

جميـــع  فـــي  األوكرانيـــة  الســـفارات  إلـــى  التوجـــه 

"لـــواء دولـــي" مـــن  إلـــى  أنحـــاء العالـــم لانضمـــام 

القـــوات  محاربـــة  فـــي  للمســـاعدة  المتطوعيـــن 

الروســـية. 

وجـــود  أن  فـــي  الخطـــوة  تلـــك  خطـــورة  ـــل  وتتمثَّ

أمـــام  مشـــكلة  يحـــل  قـــد  أوكرانيـــا  فـــي  المرتزقـــة 

أوكرانيـــا والتحالـــف األمريكـــي الغربـــي، وهـــي توفيـــر 

عصابـــات  حـــرب  فـــي  روســـيا  لمواجهـــة  مقاتليـــن 

يصعـــب  مـــأزق  فـــي  وتدخلهـــا  روســـيا  تســـتنزف 

الخـــروج منـــه، لكـــن هـــذا الوضـــع يخلـــق مشـــكات 

كبـــرى فـــي أوروبـــا كلهـــا وليـــس فـــي أوكرانيـــا فحســـب؛ 

حيـــث يعنـــي نشـــر العنـــف واإلرهـــاب بشـــكل متعمـــد 

المتوســـط  المدييـــن  علـــى  عليـــه  مســـيطر  وغيـــر 

القـــارة األوروبيـــة.  والطويـــل فـــي 

إلـــى  وأوروبـــا  المتحـــدة  الواليـــات  وتســـعى  هـــذا 

توريـــط واســـتنزاف روســـيا فـــي أوكرانيـــا، كمـــا نجحـــت 

مـــن قبـــل فـــي ذلـــك بعـــد غـــزو االتحـــاد الســـوفيتي 

رت المصـــادر  ألفغانســـتان )1979 - 1988(؛ حيـــث قـــدَّ

األمريكيـــة خســـائر االتحـــاد الســـوفيتي هنـــاك بنحـــو 15 

رت  ألـــف قتيـــل، فضـــًلا عـــن الخســـائر الماديـــة التـــي ُقـــدِّ

ــة  ــرات األمريكيـ ــارات الـــدوالرات. وكانـــت المخابـ بمليـ

ـــال  قـــد شـــجعت علـــى حشـــد المقاتليـــن العـــرب للقت

ــلحة،  ــرة وأسـ دوا بذخيـ ــوفيتي، وزوِّ ــاد السـ ضـــد االتحـ

المحمولـــة   )Stinger( ســـتنجر  صواريـــخ  أشـــهرها 

علـــى الكتـــف والمضـــادة للطائـــرات، وهـــو مـــا نتـــج 

عنـــه بعـــد ذلـــك، وبعـــد خـــروج االتحـــاد الســـوفيتي 

مـــن أفغانســـتان، ظهـــور حركـــة طالبـــان وتنظيـــم 

القاعـــدة؛ األمـــر الـــذي عانـــت منـــه دول العالـــم، وعلـــى 

رأســـها الواليـــات المتحـــدة وأوروبـــا. وتثـــور المخـــاوف 

تكـــرار صعـــود جماعـــات مســـلحة ومقاتليـــن  مـــن 

ـــا هـــذه المـــرة بســـبب الحـــرب  ـــب فـــي قلـــب أوروب أجان

الروســـية األوكرانيـــة، مـــا ســـيؤدي إلـــى خلـــق مشـــكلة 

ــا. ــارة أوروبـ جديـــدة معقـــدة لألمـــن فـــي قـ

3. أزمة الالجئين 

تتزايـــد أعـــداد الاجئيـــن بشـــكل متواصـــل مـــع امتـــداد 

أيـــام الحـــرب التـــي تتوســـع بدورهـــا مخلفـــة المزيـــد 

األمـــم  تقاريـــر  وأشـــارت  والاجئيـــن،  الفاريـــن  مـــن 

المتحـــدة ومنظمـــة الصحـــة العالميـــة إلـــى أنـــه مـــع 

ــا، زاد  ــابيع علـــى الحـــرب فـــي  أوكرانيـ ــتة أسـ ــرور سـ مـ

عـــدد الاجئيـــن الفاريـــن مـــن البـــاد عـــن 4 ماييـــن 

ــاد  ــل البـ ــن داخـ ــدد النازحيـ ــل عـ ــا وصـ ــخص، فيمـ شـ

إلـــى نحـــو 7.1 مليـــون شـــخص، وقـــد لجـــأ األوكرانيـــون 

المجـــاورة،  الـــدول  إلـــى  الفـــرار  مـــن  تمكنـــوا  الذيـــن 

والمجـــر،  وســـلوفاكيا  ورومانيـــا  بولنـــدا  وخاصـــة 

وأعلـــن العديـــد مـــن الـــدول األوروبيـــة حالـــة التأهـــب 

علـــى حدودهـــا بســـبب تدفـــق الاجئيـــن علـــى الحـــدود، 

ووصـــف المفـــوض األوروبـــي إلدارة األزمـــات "يانيـــس 

ليناريتـــش" الحـــرب الجاريـــة بأنهـــا تســـببت فـــي أزمـــة 

إنســـانية تعـــد الكبـــرى منـــذ عـــدة ســـنوات، موضًحـــا 

ـــي  ـــى أن ســـبعة ماييـــن أوكران ـــرات تشـــير إل أن التقدي

وتؤكـــد  أوكرانيـــا،  مـــن  للنـــزوح  يضطـــرون  ســـوف 

األمـــم المتحـــدة والســـلطات البولنديـــة أن األعـــداد 

فـــي ارتفـــاع مســـتمر. كمـــا أشـــارت المصـــادر إلـــى أن 

أزمـــة غـــذاء حـــادة تضـــرب أوكرانيـــا بســـبب الحـــرب، 

وأن الفاريـــن والاجئيـــن للـــدول المجـــاورة فـــي حاجـــة 

إلـــى الدعـــم الغذائـــي واإلنســـاني. 
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4. أزمة الطاقة 

ارتفــاع قياســي  فــي  غــزو روســيا ألوكرانيــا  تســبب 

ــا، ومــن المعــروف أن روســيا  ألســعار الغــاز عالميًّ

ر للغــاز فــي العالــم، ولديهــا أكبــر احتياطــي  أكبــر ُمصــدِّ

مــن الغــاز الطبيعــي، كمــا أنهــا مــن أكبــر دول العالــم 

كبيــر  بشــكل  أوروبــا  وتعتمــد  للنفــط،  المصــدرة 

علــى الغــاز الروســي، وبخاصــة ألمانيــا التــي أعلنــت 

أنهــا ســوف تضــار مــن العقوبــات علــى روســيا فــي 

"أوالف  الطاقــة. وكان المستشــار األلمانــي  مجــال 

ــد وقــف اعتمــاد مشــروع خــط أنابيــب  شــولتز" قــد أكَّ

الغــاز الروســي-األلماني "نــورد ســتريم 2"، فــي إطــار 

العقوبــات المفروضــة علــى روســيا، والتــي تقودهــا 

الواليــات المتحــدة، علًمــا بــأن 55% مــن واردات الغــاز 

األلمانيــة مصدرهــا روســيا. هــذا وقــد قفــزت أســعار 

العقــود اآلجلــة للغــاز فــي أوروبــا خال األســبوع األول 

الرقــم  وحطمــت   ،%30 بلغــت  بنســبة  مــارس  مــن 

متــر مكعــب،  ألــف  لــكل  دوالر   2400 البالــغ  القياســي 

القــارة األوروبيــة مثــل هــذه األســعار  ولــم تشــهد 

باإلضافــة  التســعينيات.  منتصــف  منــذ  المرتفعــة 

إلــى ذلــك بلغــت أســعار النفــط مســتويات قياســية، 

وارتفــع ســعر برميــل خــام غــرب تكســاس ليبلــغ 110.30 

دوالرات وهــو مســتوى قياســي منــذ 2013. مــن جهتــه 

ارتفــع برميــل نفــط برنت بنســبة 6.16% ليصل إلى 111.44 

ا، فــي أعلــى  ا للبرميــل بعدمــا كان بلــغ 113.02 دوالًر دوالًر

مســتوى لــه منــذ 2014. مــن جانبهــا كشــفت الــدول 

تســـعى الواليـــات المتحـــدة وأوروبـــا إلـــى 
توريـــط واســـتنزاف روســـيا فـــي أوكرانيـــا، كمـــا 
نجحـــت مـــن قبـــل فـــي ذلـــك بعـــد غـــزو االتحـــاد 
المخـــاوف  الســـوفيتي ألفغانســـتان، وتثـــور 
مســـلحة  جماعـــات  صعـــود  تكـــرار  مـــن 
ومقاتليـــن أجانـــب فـــي قلـــب أوروبـــا هـــذه المـــرة 
مـــا  األوكرانيـــة،  الروســـية  الحـــرب  بســـبب 
ــدة  ــدة معقـ ــكلة جديـ ــى خلـــق مشـ ــيؤدي إلـ سـ

ــا. ــارة أوروبـ ــي قـ ــن فـ لألمـ

الدوليــة للطاقــة عــن خطــة  الوكالــة  األعضــاء فــي 

ــات  ــل مــن النفــط مــن احتياطي ــون برمي لضــخ 60 ملي

األســواق.  اســتقرار  تحقيــق  أجــل  مــن  الطــوارئ؛ 

هــذا االرتفــاع القياســي يضــع المزيــد مــن الضغــوط 

علــى االقتصاديــة والسياســية علــى القــارة األوروبيــة 

ويفاقــم مــن تحديــات األمــن فــي القــارة األوروبيــة. 

العســـكرية  العمليـــة  تســـببت  فقـــد  وختاًمـــا، 

مجموعـــة  ظـهــــــور  فـــي  أوكـرانـيـــــا  فـــي  الروســـية 

والسياســـية  األمنيـــة  التحديـــات  مـــن  متشــــابكة 

ــا،  ــي أوروبـ ــانية فـ ــة واإلنسـ ــكرية واالقتصاديـ والعسـ

ووجـــود  النـــووي،  األمـــن  تحقيـــق  تحـــدي  مثـــل: 

أوكرانيـــا،  فـــي  للقتـــال  ومرتزقـــة  أجانـــب  مقاتليـــن 

وتفاقـــم أزمـــة إنســـانية للفاريـــن مـــن الحـــرب، مـــع 

تصاعـــد أزمـــة فـــي مـــوارد الطاقـــة. ومـــن الواضـــح 

أن التحالـــف األمريكي-الغربـــي بقيـــادة حلـــف الناتـــو 

ــع  ــة مـ ــاملة أو مفتوحـ ــرب شـ ــي حـ ــورط فـ ــد التـ ال يريـ

ـــة  ـــد أن تكـــون حـــرب اســـتنزاف طويل روســـيا، إنمـــا يري

 ،)asymmetrical warfare( المـــدى، حرًبـــا ال متناظـــرة

ولكـــن إذا حـــدث ذلـــك فـــإن القـــارة األوروبيـــة ســـوف 

تعانـــي طويـــًلا مـــن مشـــكات أمنيـــة حرصـــت دائًمـــا 

علـــى الُبعـــد عنهـــا، خاصـــة أن الحـــدث الجـــاري يتـــم فـــي 

قلـــب القـــارة األوروبيـــة.


