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خلطت الحرب االوكرانية االوراق يف اوروبا والعامل واعادت ترتيب االولويات وبدلت يف خارطة الرصاع الدويل، وتقود حكام 
اىل نظام عاملي جديد. هذه الحرب الطويلة والعنيفة واملكلفة تدور يف موازاة مفاوضات متقطعة وصعبة ومعقدة. بعد 
اخرتاق اول تحقق يف اسطنبول والحت معه بوادر تسوية، عادت الحرب لتستعر املواجهة مجددا مع الدخول يف املرحلة 

الثانية ومعركة الدونباس

واشنطن تريد إطالة حرب اإلستنزاف وموسكو إلى امليدان 
املرحلة الثانية من حرب أوكرانيا أو "معركة الدونباس"

 - الروسية  املفاوضات  بدء  منذ  االوىل  للمرة 
اىل  انتقالها  ثم  ومن  بيالروسيا،  يف  االوكرانية 
تركيا، بدا ان مثة خرقا حقيقيا يف جدار االزمة، 
بعدما تقدمت اوكرانيا بسلسلة مقرتحات من 
شأنها تلبية مطالب روسيا، ومقرتحات خطية 
عىل  اشتملت  االسرتاتيجي  الحياد  ملف  يف 

خمسة بنود، هي:
- اوال: اعالن اوكرانيا دولة محايدة وغري نووية 
دائم  اساس  عىل  تحالفات  اي  خارج  وقامئة 
وسيتم  الدولية،  القانونية  الضامنات  مبوجب 

تقديم قامئة بالدول الضامنة.
- ثانيا: ال تنطبق الضامنات االمنية عىل ارايض 
شبه جزيرة القرم ودونباس، اي ان اوكرانيا تتخىل 

عن محاولة استعادتها بالوسائل العسكرية. 

- ثالثا: اوكرانيا مع التزامها الحياد سوف متتنع 
اجنبية  عسكرية  ووحدات  قواعد  نرش  عن 
واستضافة تدريبات عسكرية من دون موافقة 

الدول الضامنة، مبا يف ذلك روسيا.
اىل  اوكرانيا  انضامم  تعارض  رابعا: روسيا ال   -

االتحاد االورويب.
- خامسا: اوكرانيا تطلب صياغة القرار نهائيا 

يف اجتامع بني رئييس البلدين.
لكن انفراجات اسطنبول مل تدم طويال، وعادت 
الحرب مع تعديل يف الخطط العسكرية. فقد 
عملياتها  يف  الجديدة  املرحلة  روسيا  اطلقت 
الحكام  تهدف  التي  اوكرانيا،  يف  العسكرية 
رشق  يف  دونباس  منطقة  كل  عىل  السيطرة 
االوضاع  اتجهت  وقت  يف  وجنوبها.  اوكرانيا 

جنوب  يف  االسرتاتيجية  ماريوبول  مدينة  يف 
ان  يعني  وهذا  وشيك،  حسم  نحو  اوكرانيا 
موسكو تسعى اىل السيطرة بشكل كامل عىل 
من  جزء  مع  والجنوب  الرشق  مناطق  كل 
لنهر  الرشقية  الضفة  عىل  الوسطى  املنطقة 

دنيربو.
تعرثت  الروسية  العسكرية  العملية  وكانت 
يف  اوكرانيا،  رشق  يف  املنطقة  هذه  يف  طويال 
ما  عىل  السيطرة  يف  موسكو  نجاح  مقابل 
االدارية  الحدود  من  املئة  يف   90 يقارب 
توسيع  يف  تنجح  مل  فهي  دونيتسك،  ملقاطعة 
سيطرتها يف مناطق لوغانسك اىل اكرث من 55 
للتقسيم  وفقا  املقاطعة  مساحة  من  املئة  يف 
العام  الحرب يف  اندالع  قبل  االوكراين  االداري 
ان يف خاركيف واجهت موسكو  2014، علام 

ايضا مقاومة عنيفة.
اخرتاق  تحاول  قد  موسكو  ان  محللون،  قال 
تقدمها  خالل  االوكرانية  الرشقية  الجبهة 
الشامل  من  واملدرعات  والدبابات  بالقوات 
والجنوب يف تشكيل كامشة لتطويق ومحارصة 

القوات االوكرانية من الخلف. 
عىل  سيتعني  قواتهم،  لتطويق  وتفاديا 
تقييام مستمرا  يجروا  ان  اوكرانيا  اسرتاتيجيي 
سحب  عليهم  يتعني  كان  اذا  ما  لتحديد 
املقاتلني لتجنب تقهقر رسيع يتسم بالفوىض 
لنريان  تعريضهم  او  ترشذمهم  يف  ويتسبب 
املشكلة  لكن  الجوي.  والسالح  املدفعية 

ستكون يف االنفصال عن الخط االمامي. 
عينت  الحرب،  من  الثانية  للمرحلة  استعدادا 
الكسندر دفورنيكوف  الجرنال  الروسية  القيادة 
الرشقي،  خصوصا  االوكراين،  للمرسح  قائدا 
مهمة،  عسكرية  خربة  دفورنيكوف  وللجرنال 
الدونباس،  اقليم  او حتى يف  ان كان يف سوريا 
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العسكرية  الجنوبية  للمنطقة  قائد  حاليا  وهو 
استعدادات  واحدة،  جديدة  قيادة  لروسيا. 
عسكرية عرب تجميع للقوى يف الرشق، محاولة 
االوكراين  الجيش  لعزل  االقليم جغرافيا  تقطيع 
من  االنتهاء  عملية  ترسيع  بعضا،  بعضه  عن 
ماريوبول، كل ذلك استعدادا لساعة الصفر يف 
االقليم. لكن العربة يف التنفيذ عىل ارض امليدان 

بسبب الفشل الكبري للمرحلة االوىل للحرب.
ما هي صفات هذه املعركة من املرحلة الثانية 

للحرب؟
- تعمل الجغرافيا حاليا لصالح الجيش الرويس، 
فاالقليم عىل متاس مبارش مع االرض الروسية - 

600 كلم تقريبا.
-  يوفر هذا االمر الكثري من املشاكل اللوجستية 
عىل الجيش الرويس، السيام خطوط مواصالت 
وامدادات اقرص وجاهزة اصال، خصوصا سكك 

الحديد.
كل  يعني حشد  االقليم،  عىل  فقط  الرتكيز   -

القوة النارية من قوى جو، وصواريخ ومدفعية 
ومسرّيات، وحرب الكرتونية، يف منطقة واحدة 
املرحلة  يف  حصل  كام  الجهد  تشتيت  بدل 

االوىل للحرب.
- تعمل ايضا الطوبوغرافيا لصالح الجيش الرويس، 
وال حواجز طبيعية  منبسطة،  االقليم  ارض  ألن 
تذكر، وحتى ال كثافة سكانية. هذا االمر يسهل 

الحرب عرب املناورة، حيث للدبابة الدور االهم. 
طورا  اوكرانيا  يف  الروسية  الحرب  دخلت 
عىل  السيطرة  معركة  انطالق  مع  جديدا 
تزال موسكو  كامال. وفيام ال  الدونباس  اقليم 
تعول عىل املسار الديبلومايس املرهون مبزاج 
السلطات االوكرانية، تكتسب املعركة الجديدة 
الراغبة،  موسكو  اىل  بالنسبة  خاصة  اهمية 
كييف  عىل  الضغط  مضاعفة  يف  جهتها،  من 
للعودة اىل طاولة التفاوض، بعدما اصطدمت 
املساعي الديبلوماسية بحائط مسدود، يف ظل 
تراجع كييف عام جرى االتفاق عليه يف جولة 

التفاوض االخرية يف اسطنبول الرتكية.  كام تعد 
عودة روسيا اىل التصعيد عىل اكرث من جبهة، 
الدونباس،  واالهم  ولفيف  كييف  بينها  من 
التي  موسكو  جانب  من  ضغط  ورقة  مثابة 
ترى ان كييف فهمت مبادرة حسن النية التي 
االخرية،  املفاوضات  بعد جولة  عليها  اقدمت 

عىل انها تراجع. 
وزير الدفاع الرويس سريغي شويغو يندد بسعي 
الغرب الطالة امد املعركة يف اوكرانيا، قائال ان 
لسيطرتها  الخاضعة  الغربية  والدول  واشنطن 
الخاصة  العملية  لتأخري  جهدها  قصارى  تبذل 
وهي  اوكرانيا،  يف  الروسية  املسلحة  للقوات 
تنوي القتال ضد روسيا حتى آخر اوكراين، مشريا 
اىل ان الكميات املتزايدة من امدادات االسلحة 
لدفع  نياتها  بوضوح  تظهر  الوكرانيا  االجنبية 

نظام كييف اىل مواصلة القتال.
امد  اطالة  تريد  امريكا  بأن  مشابه  استنتاج 

الحرب، توصل اليه املؤرخ الربيطاين ـ 
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ان  يعتقد  الذي  فريغسون،  نيلز  االمرييك 
الوحل  يف  روسيا  اغراق  يريدون  االمريكيني 
عىل  القضاء  هو  النهايئ  والهدف  االوكراين، 
السلطة،  يف  هؤالء  بقي  طاملا  بوتني.  نظام 

غري  مارقة  دولة  انها  عىل  روسيا  ستعامل 
هذا  يفرس  الدويل.  املجتمع  يف  بها  مرحب 
االعتقاد، بحسب املؤرخ املحافظ جدا، غياب 
اي جهد ديبلومايس امرييك للتوصل اىل وقف 

اطالق نار يف اوكرانيا، وكذلك كالم بايدن عن 
بوتني. هو يجزم بأن الرهان عىل نجاح خطة 
االستنزاف هذه يستند اىل اوهام، ألن غالبية 
االخري،  والن  بوتني،  عىل  تنقلب  لن  الروس 
ورقة  يرتدد يف وضع  لن  االهم،  النقطة  وهنا 
النووي عىل الطاولة، اذا تجاوز الدعم االمرييك 

الوكرانيا املستوى الذي يستطيع احتامله.
مل  الباردة،  الحرب  منذ  االربعة  العقود  خالل 
بالوكالة  حربا  مطلقا  املتحدة  الواليات  تخض 
املستغرب  من  وليس  موسكو.  من  بالقرب 
اتساع  بوتني لرصاع طويل، يف ظل  يستعد  ان 
بالفعل  بدأت  روسيا  ان  الالفت  الحرب. 
اوكرانيا  داخل  للنقل  التحتية  البنية  مهاجمة 
اىل  الغربية  العسكرية  املعدات  تجلب  والتي 
الخطوط االمامية. من املتوقع ان روسيا ستشن 
املزيد من الرضبات ضد املدن االوكرانية والبنية 
الرئيس فالدميري بوتني،  اما  التحتية لالتصاالت. 
اىل  واملساعدات  االسلحة  تدفق  من  الغاضب 
اوكرانيا، فانه سريحب بتدفق مزيد من الالجئني 
ستنجم  التي  السياسية  واملشكالت  اوروبا  اىل 
اسعار  ارتفاع  تسبب  اذا  خاصة  ذلك،  عن 
اوروبا.  يف  اقتصادي  ركود  يف  العاملية  الطاقة 
باالضافة اىل ذلك، يرص محللون امريكيون عىل 
الروسية  للتهديدات  اهتامما  نويل  ان  رضورة 

باستخدام االسلحة النووية.

يربز خالف بني االوروبيني، وخصوصا فرنسا واملانيا من جهة، وبني االمريكيني والربيطانيني من جهة 
ثانية، ونقطة الخالف االساسية تتناول اهداف الحرب يف اوكرانيا والرشوط الواجب توافرها لوضع 
حد لها.  املوقف االورويب يعترب ان املطلوب اليوم هو السعي اىل تحقيق وقف اطالق النار يف ارسع 
وقت ممكن، بحيث يفتح الطريق الطالق املفاوضات وتحقيق السالم وانسحاب القوات الروسية من 
املناطق التي احتلتها، مع دور مزدوج الوروبا، اذ عليها من جهة ان تساهم يف الضامنات االمنية التي 

تطلبها اوكرانيا، وان تلعب دورها يف عملية اعادة اعامر هذا البلد.
هذه املقاربة الفرنسية - االملانية تبتعد من الطرح االمرييك، فام تريده واشنطن من االن وصاعدا 
هو ان ترى روسيا ضعيفة ومساعدة كييف ومتكينها من استعادة السيطرة عىل جميع اراضيها، مبا 
فيها الدونباس وشبه جزيرة القرم. كام ترى واشنطن ان مثة امكانية اللحاق الهزمية بالقوات الروسية 
يف اوكرانيا وانزالها من مرتبتها كقوة عظمى قادرة ورائدة. االمر الذي يفرس تخيل واشنطن عن اي 

تحفظات، لجهة توفري جميع انواع االسلحة الدفاعية والهجومية الوكرانيا.
كذلك ترى باريس، ومعها املانيا، ان هذه املقاربة بالغة الخطورة، ألن الرئيس بوتني ال ميكنه القبول 
بان تدحر قواته يف جواره املبارش، رغم انه تخىل عىل ما يبدو عن طموحاته االوىل التي كان يهدف 
اىل تحقيقها يف مرحلة الغزو االوىل، اي السيطرة عىل كييف وازاحة الحكومة الحالية واستبدالها 
بحكومة موالية ملوسكو.  املوقف االورويب يرى ان االمر امللح اليوم ليس تحقيق االنتصار امليداين 
ودحر القوات الروسية، بل متكني كييف من الدفاع عن اراضيها والدفع يف اتجاه وقف رسيع الطالق 

النار والجلوس اىل طاولة املفاوضات.

تباينات اوروبية ـ اميركية


