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دخلت الحرب الروسيةـ  االوكرانية عامها الثاين، وال مؤرشات تدل عىل حسم عسكري او حل سيايس. روسيا التي دخلت الحرب 
بقرار منفرد، ليس يف يدها قرار الخروج من حرب قلبت املشهد العاملي رأسا عىل عقب. فاالمريكيون مع حلفائهم االوروبيني 

ال يتقبلون فكرة ان تخرج روسيا منترصة، ويسعون اىل طاولة مفاوضات تجلس عليها اوكرانيا من موقع قوة ال ضعف

إستمرار الحرب بال حسم أو توقف مع مفاوضات
الحرب الروسّية ـ األوكرانّية تدخل عامها الثاني

سنتها  اوكرانيا  عىل  الروسية  الحرب  دخول  مع 
بوتني  فالدميري  الرويس  الرئيس  يخطط  الثانية، 
اعلن عن مرحلة جديدة يف  امدها. وقد  الطالة 
واضعا  لبالده،  العسكرية  القدرات  تطوير  اطار 
 ،2023 يف  العسكرية  روسيا  اسرتاتيجيا  مالمح 
القدرات  تعزيز  صعيد  عىل  املقبلة  والخطوات 
لتحقيق كل اهدافها يف اوكرانيا. ويف مقابل تأكيده 
اهمية دعم النشاط الحريب للجيش وقوات الحلفاء 
يف املعركة التي وصفها بانها مصريية، شدد عىل 
عزم بالده عىل تطوير ترسانتها النووية، وتثبيت 
مرحلة  عن  وتحدث  النووي.  الردع  توازن  مبدأ 
جديدة عىل صعيد تزويد وحدات الجيش ترسانة 
وصفت  التي  الطرازات  من  حديثة  صاروخية 
القصف  عمليات  وترية  من  ورفع  خارقة،  بانها 
التدمريي مستخدما الصواريخ والطائرات من دون 
طيار واملدفعية ضد الشبكة الكهربائية االوكرانية 
وغريها من منشات البنية التحتية الرئيسية لجعل 

السكان يعانون ويضغطون عىل قيادتهم.
رمبا يفكر بوتني يف مخرج الئق من هذه الحرب، 
وهذا امر مرده اىل ان الحرب مل تحقق اي هدف 
من اهدافها، لكن الرئيس الرويس ليس يف حال 
من  لديه  يزال  وال  بالفشل،  ليقر  الضعف  من 
السالح  يضع  لذا  استخدامه،  ميكن  ما  االسلحة 

النووي يف املعادلة ملنع وقوع الهزمية.
القمة بني االتحاد االورويب واوكرانيا التي انعقدت 
يف كييف، وهي االوىل منذ بداية الحرب، شكلت 
االوروبيني  عزم  عىل  مؤرش  اكرب  ذاتها  حد  يف 
لها  يقدم  الوكرانيا  مسبوق  غري  دعم  مواصلة 
منذ االجتياح الرويس الراضيها قبل عام. لكن من 
يبقى دعام  االورويب الوكرانيا  الدعم  ان  الواضح 
سياسيا يف الدرجة االوىل، وان اوروبا ال تستطيع 
ان تلبي اوكرانيا يف مطالبها االساسية املتمحورة 
حول رفع مستوى الدعم العسكري لها وترسيع 

انضاممها اىل االتحاد االورويب.

امرييك  دعم  يقابله  "السيايس"،  االورويب  الدعم 
اسرتاتيجيا  هي  االمريكية  االسرتاتيجيا  عسكري. 
واشنطن  وتقوم  آخر،  اشعار  حتى  عسكرية 
بتحديث اسرتاتيجيتها للحرب االوكرانية، بثالث 

طرق:
الحرب  يف  االمريكية  االهداف  تحديد  اوال:   -
اوكرانيا  بقاء  واشنطن هو  افضل. هدف  بشكل 
عسكريا  نفسها  عن  الدفاع  عىل  قادرة  كدولة 
ال  وهذا  اقتصاديا.  ومزدهرة  سياسيا  ومستقلة 
يتضمن بالرضورة استعادة املناطق التي تصعب 
استعادتها مثل رشق دونباس او شبه جزيرة القرم.
- ثانيا: ارسال اسلحة اكرث تطورا اىل اوكرانيا مثل 
الدفاع  املدرعة، وانظمة صواريخ  القتال  عربات 
تستطيع  التي  والدبابات  )باتريوت(،  الجوي 

اخرتاق الدفاعات الروسية املتعددة الطبقات. 
الحرب  تتخذ  قد  الراهنة،  التطورات  ظل  يف 
املسارين  احد   2023 عام  االوكرانية  ـ  الروسية 

املحتملني التاليني:

ظل  يف  حسمها:  دون  من  الحرب  استمرار   -1
استمرار  املرجح  من  الحايل،  امليداين  الوضع 
التصعيد بني طريف الحرب. فروسيا تريد ان تربز 
كل  لديها  وان  الغرب،  تحدي  عىل  قادرة  انها 
املقومات التي تجعلها طرفا وازنا واساسيا يف نظام 
دويل تعددي تطمح اليه. يف حني تسعى الواليات 
الغربية  الدول  من  بعدد  مدعومة  املتحدة، 
املؤهل  االوحد  القطب  انها  تأكيد  اىل  االخرى، 

لقيادة النظام الدويل.
ونظرا اىل حجم الخسائر التي طالت اوكرانيا، 
للتدمري،  التحتية  بنيتها  تعرضت  بعدما 
وفقدت اجزاء مهمة من اراضيها، وعددا كبريا 
من جنودها وسكانها املدنيني، فمن املتوقع ان 
كييف لن تستسلم، ولن تقبل بغري االستمرار 
يف الدفاع عن اراضيها، عىل امل اعادة االمور 
كبري  انها مدعومة بشكل  نصابها، السيام  اىل 
من جانب القوى الغربية، خصوصا الواليات 
التي لن ترتدد يف جعل هذه االزمة  املتحدة 
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موقت، لوقف اطالق النار، ثم الدخول بعد ذلك 
يف مفاوضات ال شك يف انها ستطول بالنظر اىل 
طرف  كل  وامتالك  املرتاكمة،  االشكاالت  حجم 
فاوكرانيا  توظيفها.  عىل  سيحرص  ضغط  اوراق 
التي  الغربية  العقوبات  بورقة  معززة  ستكون 
ال تخفى انعكاساتها عىل روسيا، فيام ستوظف 
هذه االخرية ورقة الوجود العسكري داخل عدد 
الطاقة  امدادات  املناطق االوكرانية، ونقص  من 
وضع  اىل  مستقبال  يفيض  قد  ما  وهو  الوروبا، 
اىل موسكو،  بالنسبة  ترتيبات ميدانية تطمينية 
منطقة  عىل  االتفاق  او  كييف  حياد  كضامن 
رفع  مع  اوكرانيا،  حدود  عىل  السالح  منزوعة 
العقوبات عنها، يف مقابل االنسحاب الرويس من 

املناطق االوكرانية.
كبرية  ورطة  يف  الغرب  ان  وخرباء  مراقبون  يرى 
بسبب الحرب االوكرانية. وهو، اي الغرب يريد 
الخروج منها يف ارسع وقت ممكن، النها اصبحت 
يقول  الجيوسيايس  الواقع  لكن  جدا.  مكلفة 
من  امريكا،  خاصة  للغرب،  مفر  ال  اذ  العكس، 
مساعدة اوكرانيا. فلو استطاع بوتني السيطرة عىل 
اوكرانيا برسعة، ومن دون تعرث، فكيف سيكون 
عليه النظام العاملي؟ وكيف كان من املمكن ان 
ترد امريكا والناتو اذا اصبح الجيش الرويس عىل 
الحلف؟  قيادة  مركز  بروكسل  من  حجر  مرمى 
للحلفاء؟  املتحدة  الواليات  وكيف ستبدو صورة 

وكيف ستترصف الصني تجاه جزيرة تايوان؟ 
الجواب االكيد عن كل هذه التساؤالت هو عىل 
بنته  الذي  العاملي  النظام  انهيار  التايل:  الشكل 
امريكا بعد الحرب الثانية. سترضب رشعية امريكا 
متساوين،  بني  اوىل  مصنفة  كقوة  وصدقيتها 
تتظهر  هنا  كارثية.  فوىض  اىل  العامل  وسيذهب 

املعادلة الجيوسياسية التالية:
- لن يسمح الغرب لبوتني باالنتصار الواضح، يك ال 

يهدد اوروبا واملحيط املبارش لروسيا.
للرئيس  مذلة  بهزمية  يسمح  لن  الغرب  لكن   -

بوتني تضطره اىل استعامل النووي.
من ضمن هذه املعادلة الجيوسياسية الكربى، 
تدار الحرب يف اوكرانيا ضد روسيا. ومن ضمن 
هذه املعادلة، ميكن رصد نوعية االسلحة التي 
ملنع  كافية  االسلحة  فهذه  اوكرانيا.  بها  تزود 
عىل  قادرة  ليست  لكنها  االنتصار  من  بوتني 

الحاق الهزمية به.

مناسبة للدفع نحو التصعيد املحسوب، نظرا 
ما  ايجابية،  انعكاسات  من  ستجنيه  ما  اىل 
مع  النزاع،  موقع  بعيدة جغرافيا عن  دامت 
عسكريا  واستنزافها  روسيا  ارهاق  يف  رغبتها 
الدول  واشعار  اوىل،  جهة  من  واقتصاديا 
االوروبية بأهمية التكتل اىل جانب واشنطن يف 
اطار حلف شامل االطليس ملواجهة التهديدات 

الروسية، من جهة ثانية.
كام ان روسيا التي رمبا غامرت بتدخلها العسكري 
وسّخرت لذلك امكانات برشية واقتصادية ضخمة، 
ترتاجع  او  فجايئ،  او  بشكل رسيع  تنسحب  لن 
عن عملياتها، بعدما حققت تقدما عىل املستوى 
امليداين، وتعرضت يف مقابل ذلك لعقوبات غربية 
العسكرية  االمكانات  من  الرغم  وعىل  قاسية. 
الهائلة املتوافرة ملوسكو، فانها مل تستطع كسب 
املعركة لصالحها حتى االن، خصوصا مع صمود 
القوات االوكرانية، بل وتقدمها احيانا يف عدد من 
يف  االستمرار  عىل  كييف مرصة  ان  كام  املواقع، 
السري قدما نحو تحقيق اهدافها باستعادة اراضيها 

من القوات الروسية.
اطالة  امكان  عىل  مؤرشا  املعطيات  هذه  ومتثل 
كل  محاولة  شكل  تأخذ  قد  التي  املعركة  امد 
طرف الستنزاف االخر، بهدف ارغامه عىل الرتاجع 
للضغط،  اوراق  الكتساب  والسعي  واالنصياع، 
النووي  السالح  استخدام  احتامل  ان  خصوصا 
من  سواء  مرجح،  غري  يظل  النزاع  لحسم  كأداة 

الجانب الرويس او الغريب.
عىل  الحرب:  لوقف  مفاوضات  يف  الدخول   -2
الرغم من االتجاه نحو التصعيد العسكري عىل 
مكلفة  اصبحت  الحرب  ان  املؤكد  من  االرض، 
العسكرية  بامكاناتها  فروسيا،  االطراف.  لكل 

يف  االستمرار  عىل  قادرة  ليست  واالقتصادية، 
عملياتها ملدة اطول، خاصة مع ضغوط العقوبات 
االقتصادية والسياسية التي فرضتها الدول الغربية 
لتدمري  تعرضت  التي  اوكرانيا،  ان  كام  عليها. 
والقتطاع  بل  املختلفة،  التحتية  لبنيتها  واضح 
اجزاء من اراضيها، غري قادرة وحدها عىل امليض 
قدما يف مواجهة خصم عنيد، هدد مرات عدة 
باستعداده الستخدام كل الخيارات العسكرية، مبا 

فيها النووية.
اما الدول الغربية، فقد بدأت تجد نفسها وجها 
االنعكاسات  بفعل  صعب  وضع  امام  لوجه 
عىل  جهة،  من  الحرب  افرزتها  التي  القاسية 
والنتائج  واللجوء،  الهجرة  تزايد حاالت  مستوى 
العكسية للعقوبات، السيام يف ما يتعلق بتأمني 
النفط  واردات  من  االوروبية  الدول  حاجات 
ارتفاع  ثم  الزراعية،  املنتجات  والغاز وعدد من 
الفقر  نسب  وتزايد  االساسية،  املواد  اسعار 
املصانع  من  عدد  وتوقف  مجتمعاتها،  داخل 
الداعية  االوروبية  املطالب  وتنامي  العمل،  عن 
الواليات  عن  مستقلة  سيادية  سياسات  الرساء 
الكبري  الدعم  فاتورة  تزايد  عالوة عىل  املتحدة، 
توجيهها  عىل  دأبت  التي  السخية  واملساعدات 
يف  الصمود  عىل  مساعدتها  اجل  من  الوكرانيا 
ان  ميكن  ال  لذلك،  الروسية.  القوات  مواجهة 
الراهن  الوضع  بقبول  االوروبية  الدول  تستمر 
الواليات  مجاراة  او  االسوأ،  نحو  تفاقمه  او 
مواقفها،  يف  االسرتاتيجية  بحساباتها  املتحدة 
ستتحمل جزءا  التي  الضخمة  التكلفة  اىل  نظرا 
حاليا  القائم  التصعيد  فان  وبالتايل،  منها.  كبريا 
بالرصاع  االوكرانية قد يصل  الحرب  اطراف  من 
اىل نقطة الذروة التي متهد اىل عقد اتفاق، ولو 


