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 حرب أوكرانيا وتأثرياتها الجيوسياسية عىل دول املنطقة وأفغانستان

 

 مقدمة

لحرب الروسية يف أوكرانيا بعد انهيار االتحاد السوفييتي السابق وضعت روسيا أمام اختبار تاريخي بإمكانه أن يتيح ا
إىل حالة االنكامش السيايس  ؛ أو قد يجر البلدالحدود السابقة لدول االتحاد السوفييتيمتدد الرقعة الروسية إىل 

 والتدهور االقتصادي.

ثقايف والجيواقتصادي باتت قابلة اسرتاتيجي والجيو تضم النظام الجيوسيايس والجيو ظم املنطقة والعامل التي إن ن  
للتمييز يف عرص العوملة أكرث من أي وقت مىض. يف هذا السياق ت عد حرب أوكرانيا بداية فصل جديد من النظام 

يمي، وذلك ألننا نعيش يف فرتة مل يعد بإمكان الدول فيها أن تنفصل عن دول املنطقة وتحظى باألمن واالستقرار اإلقل
 داخل حدودها باستقاللية تامة. لقد بات التأثر والتأثري املتبادل بني الدول وجاراتها من خصائص هذا العرص.

واملعامالت السياسية اإلقليمية والدولية، ويف العرص الحارض لقد احتلت أفغانستان موقعا محوريا وبارزا يف املنافسات 
كام أن آثار تلك التغيريات عىل حارض  الساحة األفغانية عىل التغيريات اإلقليمية والدولية الكربى م جريات نشهد آثار

 ومستقبل أفغانستان أمر يحتاج إىل مزيد من البحث والتدقيق.

. التغيريات اإلقليمية الجيوسياسية 2. أهمية أوكرانيا الجغرافية يف أنظار روسيا 1يدور هذا املقال حول أربعة محاور. 
 ة. مكانة أفغانستان يف النظام اإلقليمي. كام سيتم تحليل آثار الحرب األوكراني4. زيارات بوتني إىل دول املنطقة 3

 عىل املنقطة وأفغانستان مبوازاة املحاور األربعة املذكورة.

 

 ا الجغرفية لروسياوكرانيأهمية أ 

م منطقة أمنية لروسيا عىل حدودها 1812، وقد كانت أوكرانيا منذ عام وكرانيا هي ثاين أكرب دولة يف أوروبا بعد روسياأ 
الغربية. لعبت أوكرانيا دورا هاما يف الحرب العاملية الثانية وخصوصا يف انهزام أملانيا، حيث إن القوات األملانية كانت 

كلم من أرايض أوكرانيا لتصل إىل موسكو عاصمة روسيا. من األسباب الرئيسة إلخفاق أملانيا يف  1600مضطرة لعبور 
هذه الحرب طبيعة أوكرانيا الجغرافية التي جنّبت روسيا من هزمية وشيكة. إذا وقعت هذه الدولة بيد حلف الناتو فإن 

 كلم. 400املسافة املوصلة إىل موسكو لن تتعدى 
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أهمية أوكرانيا ملوسكو من الناحية الجيوسياسية والجيواسرتاتيجية فإن لها كذلك مكانة تاريخية ودينية باإلضافة إىل 
ويف الب عد  هامة. عىل الصعيد التاريخي يعّد الروس مدينة كييف منبتهم التاريخي حيث نشأت بها أول دولة روسية،

 كسية يف بالد الروس.الديني ت عد مدينة كييف الحاضنة األساسية ألول كنيسة أرثوذ 

يقول عامل االجتامع الغريب املشهور مكيندر: إن الدولة املسيطرة عىل قلب العامل تستطيع أن تتحكم يف كل العامل. 
أوروبا الرشقية قلب العامل وأوكرانيا جزء مهم من هذا القلب. بالنظر إىل ما ذ كر تتمتع أوكرانيا بأهمية جيواسرتاتيجية 

لكل قوة عاملية وخصوصا لروسيا. يرى معظم الخرباء االسرتاتيجيون أن روسيا التي تضم أوكرانيا وجيوسياسية فائقة 
قوة عاملية، إال أن روسيا بدون أوكرانيا لن تتعدى كونها قوة إقليمية؛ ولذا تقع أوكرانيا يف محراق أنظار ومخططات 

 موسكو.

أوكرانيا موقع أمنّي وحيايت لروسيا، كام أن انضامم  السبب الذي يجعل أوكرانيا منطقة مهمة لروسيا هو أن موقع
أوكرانيا لحلف الناتو بإمكانه أن يخلق تحديات لروسيا يف مناطقها الحدودية حيث إن أوكرانيا بعد االنضامم للحلف 

 ستكون م ضيفة لقوات الناتو ومقرا لصواريخه.

 

 اآلثار الجيوسياسية عىل املنطقة
لروسية يف أوكرانيا أن الهجمة الروسية ستكون حاسمة ورسيعة يف نتائجها إال أنها ان ي تصور مع بداية الحرب اك

، وحاليا ال ي علم عىل وجه التحديد متى ستنتهي هذه الحرب. مع أن هذه مكثت تتبتاطؤ وتتعقد مع مرور كل يوم
يف رشق أوروبا؛ الواقعة لدولة الحرب يف الدرجة األوىل أرضت بحياة األوكرانيني وحطمت املدن والبنية التحتية بهذه ا

إال أن آثار ونتائج هذه الحرب تتخطى حدود دولة أوكرانيا بكل تأكيد. ميكن رصد آثار حرب أوكرانيا عىل دول املنطقة 
 من منظورين:

 أوال: املنظور السيايس

بعد  فغانيةلقضية األ ا من هذا املنظور ميكن أن نرصد أول آثار حرب أوكرانيا من خالل تقلص رغبة املجتمع الدويل يف
موضوع أفغانستان واألزمة اإلنسانية بها قد تناساها املجتمع الدويل إىل  م. ال شك أن2021منتصف أغسطس من عام 
تأثري الحرب املذكورة عىل حالة الفقر والفاقة الحالية ة التي شدت أنظار الدول إليها. حد ما بعد الحرب األوكراني

بأفغانستان أيضا تأثري ملموس. من جانب أثرت الحرب عىل مجموع اقتصاد العامل ومل تسلم أفغانستان املترضرة 
نستان، ومن جانٍب آخر تسببت الحرب بحروبها من هذا التأثري حيث ارتفعت أسعار السلع األساسية وسلع الوقود بأفغا

يف أن يخصص املجتمع الدويل أكرث مساعداته للنازحني جراء حرب أوكرانيا. مع ذلك فإن موقع أفغانستان 
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بحكم كونها العبا أساسيا يف القضية  –الجيوسيايس جنّب البلد من أن ي طوى يف بساط النسيان بالكامل. تسعى روسيا 
مصري أزمة أفغانستان إىل وجهٍة تتقاطع مع مصالحها. لهذا تحدث مؤخرا مسؤولو الحكومة  أن يؤولإىل  –األفغانية 

اإلمارة اإلسالمية، األمر الذي ال شك أنه سيفتح أبوابا نافعة لإلمارة اإلسالمية ب الرسميالروسية عن احتامل االعرتاف 
 دول القطب الرويس. ، إال أنه سيضع أفغانستان ضمنعىل الصعيد السيايس اإلقليمي والدويل

اآلثار السياسية األخرى لهذه الحرب تتمثل يف تضاؤل االهتامم بأزمة فلسطني وتصعيد جرائم الحرب من الجانب 
الغريب وإجهاض املساعي التي ب ذلت لتحقيق هذه  –اإلرسائييل يف فلسطني. تهميش االتفاق النووي اإليراين 

تركيز الساسة املعنيني بهذا امللف وأوجدت زوايا  تتوكرانيا. إن هذه الحرب شتّ االتفاقية الدولية أثر آخر من آثار حرب أ 
جديدة يف عالقة إيران بكل طرف من أطراف االتفاق النووي مام زاد من تعقيد االتفاقية. ويف سياق التغيريات 

األوروبية بسبب تأخري إلحاقها دول القارة غري راضية عن والتطورات التي أحدثتها حرب أوكرانيا لوحظ أن تركيا باتت 
رغم الوعود  باالتحاد األورويب كام أن الحكومة األمريكية أغفلت الجانب الرتيك إىل حد كبري يف السنوات األخرية.

ظهر دورها االسرتاتيجي وتفادت إغالق والتهديدات املتعلقة بالحرب األوكرانية، اغتنمت تركيا الفرصة لتجرب ما فاتها وت  
سفور ومضيق الدردنيل أمام سفن روسيا الحربية عىل البحر األسود، مع إن إغالق املضائق كان سيكون له مضيق البو 

مصري الحرب. مع أن لروسيا وتركيا آراء وتوجهات مختلفة حيال سوريا وليبيا وقره باغ وحتى أوكرانيا، إال  دور مؤثر عىل
حلفائه من الدول الغربية تفيد بأن تركيا ليست الحليف أن أردوغان يسعى إىل استغالل األزمة ليوصل رسالة إىل 

املتوفر عىل الدوام؛ تركيا يف هذه املرة ال ترغب أن تلعب دور محافظ كتيبة الناتو الجنوبية الرشقية دون الحصول عىل 
مل تعد متمتعة مقابل. لذا ظهر خالل فرتة االصطفافات حول الحرب األوكرانية أن الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا 

بقدراتها السابقة عىل الحشد وجمع االئتالفات. يف الجانب املقال ي رى أن دول منطقة غرب آسيا قد ابتعدت عن 
خطط السياسية الواقعية والنفعية. لقد أظهرت هذه الدول سياسة االنقياد املطلق لقوى الغرب، وباتت متيل نحو ال

ثل أمريكا وأوروبا بحلفائها السابقني، وإمنا تسري يف خضم األحداث املتسارعة خالل حرب أوكرانيا أنها مل تعد ملتزمة م
 الدولية نحو الحصول عىل مصالحها الوطنية.

مريكية اتخذت حيال دول جنوب آسيا مبا فيها باكستان مع كونها حليفة اسرتاتيجية تقليدية للواليات املتحدة األ 
ع أن رئيس الوزراء الباكستاين السابق كان يسعى للتقرب من روسيا أكرثَ الحرب األوكرانية الحالية موقفا محايدا، م

وزيرة الدولة للشؤون الخارجية بباكستان ضمن كلمتها من الواليات املتحدة األمريكية. عىل سبيل املثال رصحت 
ات متزنة ووطيدة مبؤمتر )حرب روسيا وأوكرانيا؛ أزمة تتخطى الحدود( بالتايل: ترغب باكستان يف الحفاظ عىل عالق

م تتطالب بالتوقف الفوري من ثَ و بة ومبتنية عىل املصالحة املتبادلة واالحرتام املتقابل مع جميع القوى الكربى، ورح  
للخصومة بني الطرفني املتحاربني بأوكرانيا واتباع دبلوماسية تكفل إنهاء الحرب". أكدت هذه املسؤولة الباكستانية أن 
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ما وتجارب مريرة عىل مناطقها الحدودية لعدة عقود، ونظرا لذلك ترغب يف اإليقاف العاجل الحرب سببت لبلدها آال 
 للمنازعة واالستفادة من دبلوماسية الحوار إلنهاء الحرب فورا يف أوكرانيا.

 ثانيا: املنظور االقتصادي

إلنتاج القمح والدهون والحبوب الغذائية للطيور. ومن  مصدرين مهمنيمن الناحية االقتصادية ت عد روسيا وأوكرانيا 
جانٍب آخر فإن مكانة روسيا الهامة يف مجال تصدير النفط والغاز يجعل نتائج الحرب األوكرانية غري مقترصة عىل 

 ثاينعد روسيا الحرب املذكورة تبعات وهزات ارتدادية يعود تأثريها عىل دول املنطقة والعامل. ت   كام تولّد   ،حدود أوكرانيا
يوميا نحو خمسة ماليني  ت صّدر   ، حيث أ علن أن روسيايات املتحدة األمريكيةأكرب مصدر للنفط يف العامل بعد الوال 

% من الغاز الرضوري 40برميل من النفط ويتم إرسال نصف هذه الكمية إىل الدول األوروبية. من جانٍب آخر فإن نسبة 
ستورد من روسيا. لذا فإن املوقع الخاص الذي تشغله روسيا وأوكرانيا يف إنتاج السلع املذكورة املستعمل يف أوروبا ي  

أبعادا سياسية واقتصادية واسعة تؤثر بصورة بالغة  –باإلضافة إىل األبعاد األمنية والعسكرية  –ي ضفي عىل حرب أوكرانيا 
منطقة مبارش عىل الحالة املعيشية يف العامل وخصوصا  عىل العامل وخصوصا عىل دول املنطقة. لحرب أوكرانيا تأثري

الرشق األوسط وجنوب آسيا كام أنها تسببت يف ارتفاع أسعار املواد الغذائية وتقلص القدرة الرشائية لدى العامة؛ 
 التحدي الذي بات ملموسا هذه األيام بصورة واضحة يف أسواق أفغانستان.

 

 زيارات بوتني لدول املنطقة
الجمهورية الروسية فالدميري بوتني مؤخرا عددا من دول آسيا الوسطى ومنها دولة طاجيكستان، حيث توجه  زار رئيس

صمة )دو شنبه(. وقد كانت هذه ثاين زيارة إقليمية اإىل الع إمام عيل رحمن بدعوة من رئيس جمهورية طاجيكستان
اجيكستان إمام عيل رحمن يف اللقاء املذكور: دولة كازاخستان. قال رئيس جمهورية طللرئيس الرويس بعد زيارته ل
لروسية تحتل مكانة رفيعة ضمن أولويات سياستنا الخارجية. روسيا هي رشيكتنا ا -"إن العالقات الطاجيكية

 جنبها مهمة لنا".تيجية، وكافة صور دعمها والقيام إىل االسرتا

لذا ي عد دور  قف طاجيكستان حيال قضايا املنطقة،ا: "تهمنا مو قائال كام رصح فالدميري بوتني يف الزيارة املذكورة
. كام تعلمون فإن لنا مراكز عسكرية نشطة هنا تهدف طاجيكستان محوريا يف اإلبقاء عىل األمن واالستقرار باملنطقة

إن وفق قانون القطبية يف العالقات الدولية ف إىل الحفاظ عىل أمن طاجيكستان والحدود الجنوبية لروسيا االتحادية".
طاجيكستان ت عترب ضمن الدول النامية التي تعتمد يف تطورها االقتصادي عىل دولة روسيا التي ت عد قطبا لها يف هذه 
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فإن  طاجيكستان دولة لها مصالح مشرتكة مع غريها من الدول وحسبام يظهر من ترصيحات اللقاء املذكور املنظومة.
 طاجيكستان باعتبارها دولة نامية ال مناص لها من أن ت يّمم ِوجهتها قبالة روسيا وهي القطب الذي تتبعه.

ويف سياق زيارات بوتني لدول املنطقة، ي لحظ أن سفره إىل طهران ولقاءه برؤساء إيران وتركيا سعٌي ملواجهة النتائج 
ة. إن سفر الرئيس األمرييك جو بايدن إىل إرسائيل والسعودية ألجأ امل رتقبة من زيارة بايدن إىل إرسائيل والسعودي

إىل أن توصل رسالة تفيد بأنها قادرة عىل العمل والتعاون مع القوى الراغبة يف وضع حد للسطوة والسيطرة  روسيا
تسلط الضوء عىل زيارة الرئيس األمرييك إىل إرسائيل  أن حاولت املذكورةالدول األمريكية يف املجال الدويل. 

ن أزمة أوكرانيا أخرجت رصاع الرشق والغرب من قناعها الدبلومايس إىل حالة اصطفافات تقول إ والسعودية وتظهر رسالة 
يث ومواجهات صارمة ورصيحة. إن لقاءات بوتني مع قادة إيران وتركيا بطهران ت عد بحق فرصة قل نظريها ملوسكو ح

امل قدم من جانب إيران وتركيا بشكل يواجه العقوبات االقتصادية أ تيح لروسيا أن تستثمر الدعم العسكري واالقتصادي 
املتسارعة مل يكن التنني الصيني املحافظ ليبقى دون االنخراط  السياسية املفروضة من الغرب. يف خضم هذه األحداث

دم الحسابات الجيوسياسية عىل الحسابات االقتصادية وفق سياسة يف أحد الصفوف؛ فإذا كان بوتني يرغب أن يق
 االتحاد السوفييتي السابق فإن الصني متيل حينها إىل تقديم القضية االقتصادية عىل القضايا الجيوسياسية.

 

 املنافسات الدولية وأفغانستان
بالنظر إىل املنافسات الدولية الكربى التي كانت أفغانستان ميدانا من ميادينها، ميكن رصد ثالث مراحل تاريخية 

 . النظام العاملي الجديد.3. الحرب الباردة، و 2اللعبة الكربى. . 1للنظم اإلقليمية والدولية: 

األساسني وسعت كل منهام للسيطرة عىل أفغانستان التسارية الطرفني إنجلرتا وروسيا شكلت دولة يف اللعبة الكربى 
عرب عاملهم املتوغلني يف البلد. مع أن إنجلرتا نجحت يف اإلمساك بزمام القدرة السياسية يف البلد إال أنها أخفقت 

 يف النهاية وقد شكل إخفاقها نقطة تحول هامة يف تطورات اللعبة الكربى.

ميدانا للرصاعات مرة  –مع األسف  –فسات الدولية، وبقيت فيها أفغانستان الحرب الباردة كانت فصال آخرا من املنا
قامت دائرة هذا الرصاع الدويل بني القطب االشرتايك بقيادة االتحاد السوفييتي والقطب اإلمربيايل بقيادة أخرى. 

ن عاقبتها مل تكن ستان، إال أ الواليات املتحدة األمريكية. االشرتاكية قدرت إىل حد ما أن تحتل دوال كثرية منها أفغان
 اإلخفاق عىل مستوى أفغانستان فقط وإمنا جرّت أذيال الهزمية عىل مستوى العامل.
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تشكل النظام الدويل الجديد بقيادة الواليات املتحدة األمريكية وحلفائها الغربيني بعد انهزام قطب الرشق بأفغانستان. 
ملا تتصف به أفغانستان من أهمية جيوسياسية وجيواسرتاتيجية فإنها مرة م جعل العامل أ حادي القطب. نظرا اهذا النظ

 أخرى وقعت يف محراق التعامالت السياسية عىل مستوى املنطقة والعامل يف عرص النظام العاملي الجديد.

 

 مكانة أفغانستان يف النظام اإلقليمي
يكية واالتحاد السوفييتي السابق وقامت منذ أربعة عقود حني احتمدت الرصاعات بني الواليات املتحدة األمر

االصطفافات والتحزبات بني الجهتني؛ ظهرت موجة جديدة من املنافسات الدولية وباتت دول آسيا الوسطى والرشق 
األوسط تشهد أحداثا بارزة بعد كل فرتة. خالل عدة عقود من التغيريات واملنافسات اإلقليمية احتلت أفغانستان موقعا 

 أسوأ التجارب وأمرّها.ها كانت تخوض دامئا خاصا كام أن

إن أفغانستان بلد مهم للواليات املتحدة األمريكية والصني وروسيا والدول املجاورة نظرا للموقع الجيوسيايس الذي 
تتمتع به مع مجاورتها للصني وإيران وباكستان ودول آسيا الوسطى. الواليات املتحدة األمريكية وروسيا تسعيان 

 أياديها يف هذا البلد.لتوطيد 

يف أفغانستان  وانهزامه منذ أربعة عقود تبدلت أفغانستان إىل ساحة لرصاع الرشق والغرب. إن حضور االتحاد السوفييتي
ستان ي شّكل بوابة جديدة تلج منها ، كام أن انهزام الواليات املتحدة األمريكية يف أفغانفغاينلجهاد الشعب األ  نتيجةك

استطاعت فرتة االتحاد السوفييتي إبان موسكو للعبة الكربى كام أتاح لها استعراضا عسكريا أمام منافسيها القدماء. 
روسيا من خالل تدخلها يف الشأن األفغاين ملدة عقد من الزمن أن تجعل البلَد ميدانا للنزال مع أمريكا. واآلن مع 

لجيوسياسية املحتملة يف املنطقة فإن موقع أفغانستان االسرتاتيجي تجاه أزمة أوكرانيا من الناحية التحوالت ا
موقع هام لروسيا وأمريكا. يف قِدم التاريخ برزت  –إذا أغفلنا الجانبني الجيوسيايس والجيواسرتاتيجي  –الجيواقتصادية 

أهمية هذا النطاق الجغرايف من خالل طريق الحرير. إال أن أهمية موقع أفغانستان يف الفرتة الحالية يرجع إىل 
 كانت ومازالت إمكانية متديد أنابيب النفط والغاز من آسيا الوسطى باتجاه جنوب ورشق آسيا. ال شك أن أفغانستان

للغرب باعتبارها ممرا للنفط. إن موضع أفغانستان االسرتاتيجي واملتسع مساحًة يتيح نقل النفط ل مطمعا مهام متث
والغاز من آسيا الوسطى باتجاه الجنوب واألنهار الكربى، مام ميكن أن ي زيح إيران من طاولة املفاوضات حول نقل 

 الطاقة إىل رشق وجنوب غرب آسيا. 

ل املجاورة ألفغانستان إىل دول مجاورة بعيدة وقريبة. الدول املجاورة القريبة هي التي تشرتك مع باإلمكان تقسيم الدو 
إيران ودول الخليج عىل الجهة أ؛ أفغانستان يف حدودها وميكن تقسيمها من الناحية الجيوسياسية إىل ثالث أنواع: 
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الجهة االتحاد الرويس ودول آسيا الوسطى عىل ج؛ لرشقية. شبه القارة الهندية عىل الجهة الجنوبية واب؛ الغربية. 
بارزا يف املعادالت يداً كام أن هناك دوال ال متلك حدودا مشرتكة مع أفغانستان، إال أن لها  .الصني ؛د. الشاملية

ستان وتركيا والسعودية. كل مجموعة من هذه املجموعات املجاورة واملحاذية ألفغانالداخلية بالبلد ومن هذه الدول 
فغانستان أن تنشئ عالقات بد أل  لذا، ال متثل قطاعا جيوسياسيا له مصالحه ومطامعه وأياديه العاملة يف أفغانستان.

حسنة مع جريانها نظرا لهشاشتها من الناحية السياسية واإلثنية والدينية ونظرا الحتياجها املايل والعسكري وكونها بلدا 
هذه العالقة قامئة عىل منهجية واقعية ترعى مصالحها  محاطة باليابسة، وتكون   ناميا من دول العامل الثالث وكونها

 حني التعامل واملواجهة مع القوى الكربى.

 

 النتائج

لقاء نظرة يف مع احتدام األزمة األوكرانية يشهد النظام الدويل حربا باردة مشابهة لسابقتها يف التاريخ املعارص. إن أ 
الباردة السابقة ومقارنتها بالجو الحايل املتمخض من تحوالت أوكرانيا يخلق يف الذهن  تغريات الناشئة من الحربال

 تصورا ببدء الحرب الباردة الثانية.

إن ائتالف روسيا مع الصني ودول أمريكا الالتينية، وسفر الرئيس بوتني إىل دول آسيا الوسطى وخصوصا زيارته إليران 
 دأَب  تكرار هذه التحالفات يعكسولقاؤه الثاليث مع )رئييس( وأردوغان يحيك تشكال لنظام جيوسيايس جديد. إن 

التي تبناها يف الحرب الباردة. هذه  خروتشوفناف سياسات روسيا مرة أخرى ملح ق سياسات أمريكا السلطوية واستئ
األطروحة االحتاملية إذا تحققت في توقع حصول تغيري ثابت نسبيا يف النظم الدولية حتى إنه ي حتمل أن تصحبه حرب 

 بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.

سلطة الغرب املتمثلة يف حلف الناتو  رب.من الناحية الجيوسياسية ت عد أوكرانيا حدا فاصال بني قطب الرشق وقطب الغ
تنتهي مع حدود أوكرانيا الغربية، كام أن قوة الدب الرويس تبدأ من الحدود األوكرانية الرشقية. من الناحية االسرتاتجية 
لعبت أوكرانيا دور حائط دفاعي وثكنة عسكرية استخدمتها روسيا ضد قوى الغرب، وإذا انضمت أوكرانيا إىل حلف 

علن عن تهالك هو ثاين سقو  -بعد انهيار جدار برلني  –و فإن هذا الحائط سينهار وسيكون هذا االنهيار النات ط جداري م 
 وتهاوي القوة الروسية.

ال شك أن أوكرانيا ألسباب أخرى تشمل األسباب االقتصادية والثقافية ت عد عمقا اسرتاتيجيا لروسيا، حيث يرى معظم 
كرانيا ت حسب قوة دولية إال أنها دون أوكرانيا ال تتعدى كونها قوة إقليمية. عىل كل حال املنظّرين أن روسيا مع أو 

ميكننا القول بأن أوكرانيا صارت رأس حربة التقابل واملواجهة بني روسيا وحلف شامل األطليس، وألجل هذا تتبنى 
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د ثالثة عقود اعتزمت أن تستعيد مجد يف الحقيقة إن روسيا بع موسكو سياسات حازمة وقاطعة يف ملف حرب أوكرانيا.
إىل إلغاء النظام الدويل الحايل املتسم فرتة الثامنينات، كام أن الواليات املتحدة األمريكية تسعى مبخيالها السلطوي 

 بالثبات النسبي.

وإقليمية تتمحور وبداية أنظمة محلية نظام القطب الواحد الدويل وكرانيا ميثل نهاية يف النهاية ميكن القول بأن حرب أ 
م متعدد األقطاب. يف هذا التحول الكبري ستمر املنطقة باضطرابات جديدة. أفغانستان بسابقتها التي شهدت حول عالَ 

الحضور السوفييتي واألمرييك عىل اختالف يف مدة الحضور تقع يف موقع مشابه تقريبا أمام القوتني املذكورتني، كام 
تمع بها أفغانستان تشكل ثكنة عسكرية م حكمة ونطاقا للمنافسات الدولية بعد أوكرانيا. أن املكانة الجيوسياسية التي ت

يف خضم هذه الرصاعات الحاصلة بني القوى الكربى عىل أفغانستان أن ت دير عالقاتها الدولية وفق الرؤية 
من يف مصالحها الوطنية، كام أن االسرتاتيجية الواقعية. إن معيار الوالء والرباء يف السياسات الخارجية ألي دولة يك

مصالح أفغانستان الوطنية تلوح تحت دبلوماسيٍة نشطٍة ومتعددِة الجوانِب يف تعاملها مع القوى الدولية الكربى وحسِن 
 جواٍر مع الدول املجاورة.

 النهاية

 
 

 

. يقوم 2009( هي مؤسسة بحثية مستقلة وغري حكومية تأسست يف كابل عام CSRSمركز الدراسات االسرتاتیجية واإلقليمية )
 .املركز بتعزيز البحوث املوجهة نحو السياسات عن طريق إجراء بحوث موثوقة وغري منحازة تتعلق بأفغانستان واملنطقة
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