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الول مرة منذ الحرب العاملية الثانية، تعلن روسيا التعبئة الجزئية، ليفتتح الرئيس فالدميري بوتني بهذا القرار مرحلة جديدة يف 
الحرب عىل اوكرانيا تحت ثالثة عناوين: التعبئة الجزئية، وتنظيم استفتاءات لضم اربع مناطق اوكرانية كانت سيطرت عليها 

موسكو، ووضع خيار استخدام السالح النووي عىل الطاولة 

الهجوم املضاد والقضم التدريجي والهاجس النووي
حرب أوكرانيا أمام منعطف خطر ونقطة تحّول

تحديا  اكرث  بوتني  بدا  الجديد  توجهه  يف 
وتصعيد  مواصلة  عىل  ارصارا  واكرث  للغرب 
املواجهة، خصوصا لجهة اقتناعه بعدم جدوى 
الحسم  عىل  رهانه  ووضع  املفاوضات،  مسار 
االنتكاسات  الرغم من  الكامل عىل  العسكري 

االخرية.
االوكراين  الجيش  به  قام  الذي  املضاد  الهجوم 
نقطة  شكل  احرزه،  الذي  الرسيع  والتقدم 
بحالة  وتسبب  الحرب  مجرى  يف  تحول 
السيايس  املستويني  عىل  الروس  لدى  ارتباك 
لدى  معنوي  انتعاش  وحالة  والعسكري، 
املبادرة  زمام  استعادوا  الذين  االوكرانيني 
الرصاع  بانفسهم، وقدرتهم عىل حسم  والثقة 
سيطرت  التي  املناطق  واستعادة  ملصلحتهم، 
ذلك  يف  مبا   ،2014 عام  من  روسيا  عليها 
الغربية،  الدول  وسارعت  القرم.  جزيرة  شبه 
بهذه  "االحتفاء"  اىل  املتحدة،  الواليات  السيام 
بالجيش  اعجابها  عن  والتعبري  االنتصارات 
فيه  استعاد  الذي  املذهل  والتقدم  االوكراين 

اكرث من 6 االف كيلومرت مربع من االرايض يف 
اكرب هجوم مضاد منذ الحرب العاملية الثانية، 
خاركيف  مدينة  عىل  السيطرة  لجهة  السيام 

االسرتاتيجية. 
العامل االهم يف تغيري  الدعم االمرييك يبقى هو 
مسار الحرب ويف تقدم القوات االوكرانية، بفعل 
املعدات العسكرية االمريكية وتأثري انظمة االسلحة 
الغربية مثل HIMARS والقوة النارية املتعاظمة 
منذ  الغريب  للسالح  ضخ  عمليات  اكرب  بفضل 
الحرب العاملية الثانية، اضافة اىل االرشاف االمرييك 
واالطليس املبارش عىل ادارة املعارك امليدانية ومد 
عن  االستخباراتية  باملعلومات  االوكرانية  القوات 
توفرها  والتي  وحركتها،  الروسية  القوات  مواقع 
الرقابة  ومنظومة  االصطناعية  االقامر  شبكة 

الشاملة. 
اتخذ  الجزئية  العامة  التعبئة  باعالن  بوتني  قرار 

لسببني رئيسيني:
القوات  احرزته  الذي  بالتقدم  يتعلق  االول   -
اىل  ادى  مام  القتال،  جبهات  عىل  االوكرانية 

تضعضع القوات الروسية وفقدانها زمام املبادرة. 
روسيا  تواجه  دفاعي،  موقف  اىل  تحولها  ومع 
مشكلة  ميثل  مام  وممتدة،  الحجم  هائلة  جبهة 
لقواها الحالية الضعيفة، بحيث ال ميكنها تغطيتها، 

وتصبح يف حاجة اىل استقدام قوات اضافية. 
- الثاين يتعلق بالتهديد الذي ميثله تدخل الغرب 
السافر يف الحرب والدعم املقدم اىل اوكرانيا باملال 
منه  حذر  الذي  الدعم  هذا  النوعي.  والسالح 
الرئيس بوتني بعدما تجاوز الغرب كل الخطوط 
يف سياسته العدوانية املناهضة لروسيا، كام قال، 
معتربا ان روسيا مل تعد تحارب اوكرانيا فقط وامنا 

تحارب الغرب ككل.
وما يجعل التهديدات الروسية اليوم اكرث جدية، 
هو  بوتني،  عىل  املتزايدة  الضغوط  اىل  باالضافة 
مناطق   4 يف  جرت  التي  االستفتاءات  خطوة 
وخريسون  ولوهانسك  دونيتسك  هي  اوكرانية، 
التي  املناطق  هذه  يعني ضم  مام  وزابوريزهيا، 
متثل 15 يف املئة من مساحة اوكرانيا، اىل روسيا. 
العتبار  ملوسكو  املربر  ستعطي  الخطوة  فهذه 
الهجامت االوكرانية عىل مناطق دونباس عدوانا 
لها  يسمح  للدولة،  وتهديدا  روسية  اراض  عىل 
املعارك  ساحة  اىل  قواتها  من  مزيد  بارسال 

واستخدام كل الوسائل املتاحة للرد عىل التهديد.
التهديدات  يستخدم  بوتني  ان  يرى  من  هناك 
باسلحة الدمار لتخويف اوكرانيا ودفعها للعودة 
اىل طاولة التفاوض، ويف الوقت ذاته توجيه رسالة 
ردع للغرب ليك يحد من الدعم العسكري املكثف 
الوكرانيا الذي قلب املوازين وكلف روسيا خسائر 
فادحة يف ميدان القتال. هؤالء يرون التهديدات 
مجرد مناورة يائسة، ميكن تجاهلها، ألن الرئيس 
النووي  السالح  استخدام  عىل  يقدم  لن  الرويس 
النه  االخرى  الدمار  اسلحة  من  اي  او  التكتييك 
يعرف ان الثمن سيكون باهظا عليه، كونه سيزيد 
حتام من عزلة روسيا، ورمبا يفقدها ما تبقى من 
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الحمر  الخطوط  روسيا  تجاوز  عن  الكالم  وفرة 
الغربية عرب تحركاتها خالل الحرب وتجاوز الغرب 
الروسية عرب تقديم املساعدات  الحمر  الخطوط 
العسكرية اىل اوكرانيا، مل ينتهك احد بعد الخطوط 
الحمر الحقيقية. يف بداية الحرب، اعلن الطرفان 
القواعد الخفية، منها تقبل روسيا  مجموعة من 
تقديم اسلحة ثقيلة ودعم استخباري من الحلفاء 
اىل اوكرانيا، لكن من دون نرش اي قوات غربية 
الدول  تتقبل  ان  يفرتض  كان  كذلك،  ميدانيا. 
الغربية، ولو عىل مضض، الحرب التقليدية الروسية 
داخل الحدود االوكرانية طاملا ال يؤدي الرصاع اىل 
استخدام اسلحة الدمار الشامل. حتى االن، ال تزال 
هذه القواعد الخفية قامئة، وهي تثبت ان الرئيس 
االمرييك جو بايدن ونظريه الرويس فالدميري بوتني ال 

يريدان خوض الحرب عىل نطاق اوسع.
يرفض  التي  الخطوط  البداية  منذ  بايدن  اوضح 
الرصاع  يف  يتدخل  لن  هو  اوكرانيا.  يف  تجاوزها 
مبارشة، ولن يسمح بتورط الناتو، ولن يفرض عىل 
التي  تلك  من  تطرفا  اكرث  اهدافا حربية  اوكرانيا 
كميات  املتحدة  الواليات  تقدم  كييف.  حددتها 
هائلة من املعدات اىل اوكرانيا، لكن بايدن شدد 
عىل رضورة التمييز بني دفاع اوكرانيا عن نفسها، 
فيه،  لبس  ال  بشكل  واشنطن  تلتزمه  بند  وهو 
والرضبات االوكرانية التي تستهدف روسيا. يبقى 
هذه  ضمن  محصورا  الوكرانيا  العسكري  الدعم 
الخطوط. يريد بايدن ان تنترص اوكرانيا برشوطها 
وعىل ارضها، لكنه ال يرغب يف تحويل الرصاع اىل 

حرب اقليمية.
لكن يبقى احتامل اندالع هذا النوع من الحروب 
آلية دولية عىل مسار  اي  اذ ال تسيطر  ممكنا، 
الرصاع املستمر. بقي دور االمم املتحدة هامشيا، 
اما  واحد.  طرف  اىل  االورويب  االتحاد  وينحاز 
بانهاء  لها موقعها  املتحدة، فال يسمح  الواليات 
اوكرانيا  او  روسيا  وتعجز  برشوطها،  الحرب 
انهارت  لقد  ايضا.  الهدف  هذا  تحقيق  عن 
اي  تنطلق  ومل  وموسكو،  كييف  بني  املحادثات 
جهود ديبلوماسية لتجديد التواصل بني الواليات 
شباط   24 يف  الحرب  بدء  منذ  وروسيا  املتحدة 
املايض. وال ننىس تأثري حجم الرصاع وتعقيداته، 
التقنيات  وطبيعة  فيه،  املتورطة  البلدان  وعدد 
هذا  يصبح  ان  يسهل  املستعملة:  الجديدة 

الخليط ساما بامتياز.

الجيش االوكراني 
استعاد زمام املبادرة 

والثقة بنفسه

ويعرضها  والهند،  الصني  مثل  حلفائها  تعاطف 
قد  انه  ذلك،  اىل  اضف  اشد.  غربية  لعقوبات 
مزيد  الرسال  الغربية  الدول  لبعض  مربرا  يصبح 

من السالح، ورمبا قوات ايضا اىل اوكرانيا.
املشكلة انه ال احد يعرف عىل وجه الدقة املدى 
بأن  شعر  اذا  بوتني  اليه  يذهب  ان  ميكن  الذي 
الحرب تهدد روسيا وفقا لرؤيته. بوتني هو الوحيد 
كان  اذا  ما  يخمن  العامل  تاركا  ذلك  يعرف  الذي 
االمر مجرد مناورة، ام نقلة اىل عتبة االنزالق نحو 
كارثة نووية. ليس من السهل توقع ما ميكن ان 
يحدث خالل االيام واالسابيع املقبلة بعد نكسة 
الغرب  يف  كثريون  اوكرانيا.  يف  الروسية  القوات 
حذروا من خطر اذالل روسيا، واالن يواجه العامل 
هذا الخطر الذي اصبح اكرث جدية من اي وقت 
مىض بعد الهزائم التي تلقتها القوات الروسية يف 
منطقة خاركيف، وبات السؤال الذي يرتدد هو، 

هل تزيد هذه الهزائم من مخاطر حرب نووية؟
توقيع  مراسم  بوتني  فيه  استبق  الذي  الخطاب 
معاهدات ضم املقاطعات االنفصالية يف اوكرانيا 
الرويس،  الداخل  اىل  موجها  حامسيا  خطابا  كان 
اوكرانيا،  يف  الرصاع  من  جديدة  مرحلة  مطلقا 
اقرار  خالل  من  جديد  واقع  امر  تكريس  بعد 
وزوباروجيا  ولوغانسك  دونيتسك  مناطق  ضم 
وخريسون اىل روسيا االتحادية. الخطاب الذي كان 
عىل قدر الحدث واهميته يف لحظة يكتب فيها 
تاريخ جديد لروسيا وللعامل، ستكون له ارتدادات 

لسنوات قادمة، رسعان ما عرّبت عنها ردود الفعل 
الغربية التي خلصت يف مجملها اىل ان النزاع بينها 
القطيعة  عنوانها  مرحلة  اىل  انتقل  روسيا  وبني 
الكلية. رد الفعل الغريب عىل خطاب بوتني وقراره 

بضم ارايض اوكرانية جاء عنيفا. 
يف الواليات املتحدة فرضت وزارة الخزانة عقوبات 
كيان  الف  من  اكرث  شملت  روسيا  عىل  جديدة 
ومسؤول، ومبارشة ادان الرئيس االمرييك جو بايدن 
اوكرانية.  اراض  بضم  لروسيا  املخادعة  املحاولة 
وقال يف بيان قايس اللهجة: "روسيا تخرق القانون 
الدويل وتدوس عىل ميثاق االمم املتحدة وتظهر 
ازدراءها للشعوب املساملة يف كل مكان". وتعهد 
املتحدة سوف تعرتف  الواليات  بأن  بايدن بحزم 
دوما بحدود اوكرانيا املتعارف عليها دوليا، وانها 
ستستمر بدعم جهودها يف اعادة السيطرة عىل 

اراضيها عرب تقويتها عسكريا وديبلوماسيا. 
ورغم  الثامن.  شهرها  اوكرانيا  يف  الحرب  دخلت 


