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حل الشتاء مع دخول الحرب االوكرانية تحوالت جعلت العامل يحبس انفاسه، واقفا عىل حافة الهاوية التي يخىش من 
تحولها اىل هاوية نووية، او صقيع قاتل، بعدما مضت روسيا قدما بتحدي الغرب وضم مناطق اوكرانية اىل جغرافيتها، 

متجاهلة ان خصومها ماضون ايضا يف التكتل ضدها، عاقدين العزم عىل اغراقها اكرث 

شتاء الصراع األوكراني يحّل على العالم
كرة ثلج الحرب تتدحرج روسيًا وأوروبيًا

لن يكون فصل شتاء عاديا بالنسبة اىل 
القارة االوروبية، بعدما ظن كثريون ان 
الحرب التي بدأت يف شباط املايض، لن 
تكون طويلة، وان رتابة حياتهم يف دول 
حالهام،  عىل  سيظالن  وانتظامها  القارة 
يحصل،  مل  ذلك  لكن  وشتاء.  صيفا 
كيف  بتوجس  يرتقبون  كثريون  واصبح 
تتدىن  بالد  يف  االتية  ايامهم  ستكون 
اىل  الشتاء  خالل  فيها  الحرارة  درجات 
يف  منازلهم  وتعتمد  الصفر،  دون  ما 
غالبيتها عىل امدادات الغاز التي كانت 
بشكل  الروسية  الحقول  من  تنساب 
سلسل وطبيعي، اىل ان انفجرت االزمة 
تكتل  وبني  روسيا  بني  حربا  االوكرانية 

غريب واسع. 
مناورات  تتزامن  ان  عابرا  حدثا  ليس 
الرويس  الخصمني،  بني  نووية  عسكرية 
ان  بسيطة  لعبة  وليست  والغريب. 
اجرتها  سنوية  نووية  تدريبات  تتزامن 
شهر  نهاية  يف  "غروم"  تسمى  موسكو 
ترشين االول، مع مناورات نووية غربية 
)الناتو(  االطليس  شامل  حلف  يعترب 
وقتها مالمئا له تحت اسم "ستيدفاست 
نون" يف 17 ترشين االول وصوال اىل 30 
بينها  طائرة،   60 مبشاركة  وذلك  منه، 
من  خصيصا  اتت   "52  - "يب  قاذفات 
وقامت  املتحدة  الواليات  يف  قواعدها 
الشامل  وبحر  بلجيكا  فوق  مبهامت 
استخدام  عىل  للتدريب  وبريطانيا 
املوجودة  االمريكية  النووية  القنابل 
اي  استخدام  دون  من  لكن  اوروبا،  يف 
قنابل حية، وهي نشاط تدريبي متكرر 
االحداث  بأي حدث من  وليس مرتبطا 

اما بدوافع  اعالميا،  له  بحسب ما رّوج 
بدوافع  او  الرويس،  للتحرك  الحامسة 
املستنقع  يف  الرويس  االنغامس  تشجيع 
كارثة  تكرار  يف  رمبا  امال  االوكراين، 
الكرملني يف املستنقع االفغاين  استنزاف 

قبل 40 سنة.  
التي  االوكرانية  القوات  ان  املهم 
من  االطنان  االف  عليها  تتدفق 
االسلحة الغربية، وبخاصة تلك املدمرة 
نجحت  الروسية،  واملدرعات  للدبابات 
خالل ايام معدودة من ايلول املايض يف 
اسرتجاع اكرث من 6 االف كيلومرت مربع 
ظل  يف  الروسية،  القوات  ايدي  من 
سلسلة  انها  ومراقبون  خرباء  يقول  ما 
بينها  من  التي  الروسية،  االخطاء  من 
نحو  بنرش  الحرب  بداية  منذ  االكتفاء 
موسكو  استخدمتهم  جندي  الف   150
عىل جبهات واسعة وممتدة عىل طول 
قوافلهم  مام جعل  الكيلومرتات،  مئات 
واالنكشاف  للكامئن  عرضة  وتحركاتهم 
امام  وبخاصة  واسعة،  مساحات  يف 
لقوافلهم  املوجهة  الصواريخ  رضبات 
باستنزافهم  ناهيك  وامدادتهم، 
اوكراين  امام جيش  املتواصل منذ اشهر 
اضعاف  بنحو عرشة  يقدر  ما  يستخدم 

القوة الروسية الغازية. 
فالدميري  الرويس  الرئيس  ان  املهم 
التعبئة  معلنا  ايلول   21 بوتني خرج يف 
ان  يفرتض  التي  الجزئية  العسكرية 
اضايف  عسكري  الف   300 نحو  تضخ 
االوكرانية  الجبهات  خطوط  عىل 
لتعديل مسار الحرب، وهم ميثلون %1 
فقط من قدرة التعبئة الروسية التي يف 
الدفاع،  وزارة  تؤكد  ما  امكانها بحسب 
كان  حال  يف  مقاتل  مليون   25 جمع 

االستدعاء للحرب شامال. 
للحرب  مفهومه  صياغة  بوتني  اعاد 
العملية  مصطلح  من  اوكرانيا  مع 
الخاصة املحدودة ضد النازية الجديدة 
الجزئية  التعبئة  اىل  كييف،  الحاكمة يف 
بأنه  وصفه  ما  اجل  من  الرضورية 

من  وشعبها  روسيا  سيادة  حامية 

لحلف  بيان  ذكر  ما  بحسب  العاملية، 
الناتو. 

انفاسها  تحبس  ان  البرشية  عىل  كأمنا 
وهي تراقب ما يجري يف عامل الشامل، 
وما ميكن ان يحدث بعدما ذهبت االمور 
خالل  من  عقباه،  تحمد  ال  قد  ما  نحو 
اوكرانية  مناطق  يف  استفتاءات  تنظيم 
املعلنة،  النتائج  بحسب  اختارت، 
حكومة  قرار  ثم  روسيا.  اىل  االنضامم 
بطلب  التقدم  ذلك،  عىل  ردا  كييف، 
معجل لالنضامم اىل حلف الناتو، وهي 
موسكو،  ترفضها  التي  الخطوة  بالضبط 
بل وتحذر منها منذ عقدين من الزمن. 
اعلن  ان  منذ  الروس  مخاوف  وتؤكد 
 ،2008 العام  بوخارست  قمة  يف  الناتو 
الحلف  يف  عضوا  ستصبح  اوكرانيا  ان 

مع  متوافقة  صارت  ومتى  شاءت  متى 
معايري االنضامم. 

طبعا، صار معلوما ان الروس يؤكدون 
انهم تلقوا تعهدات غربية منذ مرحلة 
الحلف  بأن  السوفيايت،  االتحاد  انهيار 
الحدود  اتجاه  يف  رشقا  يتوسع  لن 
ذهبت  التعهدات  هذه  لكن  الروسية، 
متاس  عىل  الناتو  وصار  الرياح،  ادراج 
مع ارايض روسيا، بينام كانت االزمات 
عىل  سنوات  منذ  تغيل  االوكرانية 
امللونة  والتظاهرات  املصالح  اقدار 
يف  وتطيح  االنتخابية  واالنقالبات 
ملوسكو  موال  برئيس  مراحلها  احدى 
عارض  الذي  يانوكوفيتش  فيكتور  هو 
االورويب  االتحاد  يف  بالده  ادخال 

الناتو.  وحلف 

تقرير
خليل حرب 

Khalilharb66@gmail.com

الرصاع عىل  لكن  رمبا،  املايض  من  هذا 
الدب  عن  ابعادها  اجل  من  اوكرانيا 
الغرب  احضان  اىل  ضمها  او  الرويس 
ظل مستمرا، بل تأججت نريانه وصوال 
واعالن  القرم  جزيرة  شبه  استفتاء  اىل 
استقاللها، ثم ضمها اىل روسيا يف العام 
قبل  الرويس  االجتياح  يكن  مل   .2014
ميرسا  عسكريا  عمال  اشهر،   9 نحو 

بوتني يوقع مراسيم ضم املناطق االوكرانية االربع اىل روسيا. من االشتباكات يف الحرب الروسية االوكرانية.

ضم  اىل  املطاف  نهاية  يف  يسعى  بوتني  فالدميري  الرويس  الرئيس  ان  مراقبون  يعتقد 
عن  للحديث  املستخدمة  التاريخية  التسمية  وهي  نوفوروسيا،  يسمى  ما  مناطق  كل 
تشمل  والتي  اوكرانيا،  رشق  مناطق  يف  بالروسية  ناطقة  اغلبية  تضم  التي  املناطق 

دنيربوبيرتوفسك وخاركيف وميكواليف واوديسا. 

روسيا  مع  اوكرانيا  حدود  طول  ويبلغ  مربع.  كيلومرت   603,700 اوكرانيا  مساحة  تبلغ 
 480 سوى  االوكرانية  الحدود  عن  موسكو  الروسية  العاصمة  تبعد  ال  كيلومرتا.   1576
كيلومرتا.  اوكرانيا متخوفة من احتامل انضامم بيالروسيا اىل الحرب ضدها، ويبلغ طول 
اوروبا.  يف  عددا  االكرب  هو  االوكراين  الجيش  ان  يعتقد  كيلومرتا.    891 معها  حدودها 
تراجعا يف عدد سكانها مبعدل  تواجه  ويبلغ عدد سكانها نحو 44 مليون نسمة، وهي 

200 الف نسمة سنويا، ألن نسبة الوفيات اعىل من نسب الوالدات. 

نوفوروسيا

من اوكرانيا

الناتو على تماس 
مع اراضي روسيا
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جامعيا،  الغرب  يشنها  التي  الحرب 
دونباس  منطقة  سكان  وحامية 
الخضوع  يريدون  ال  الذين  االوكرانية 
بوتني  لكن  اوكرانيا.  يف  لـ"العبودية" 
التي  الكلمة  املتلفز  خطابه  يف  اضاف 
كان كثريون يخشونها، وهي ان الغرب 
ميارس االبتزاز النووي ضد بالده التي يف 

املقابل، لديها "اسلحة كثرية للرد". 

طلبت  بعدما  التعبئة  اعالن  قرار  جاء 
السلطات املتحالفة مع موسكو يف اربع 
القوات  عليها  تسيطر  اوكرانية  مناطق 
حول  لهم  استفتاء  تنظيم  الروسية، 
وهي  الرويس،  االتحاد  اىل  االنضامم 
 %15 نحو  مساحتها  تشكل  مناطق 
من مساحة اوكرانيا، ويبلغ عدد سكان 
ماليني   7 اىل   5 بني  ما  املناطق  هذه 
مجموع  من   %15 نحو  اي  نسمة، 
روسيا  كانت  ان  وبعد  اوكرانيا.  سكان 
والبالغة  سنوات،  منذ  القرم  ضمت 
مساحتها 27 الف كيلومرت مربع، تصبح 
اقتطعتها  التي  املناطق  مساحة  بذلك 
كيلومرتا   135.845 اوكرانيا  من  روسيا 
كيلومرتا   603.628 اصل  من  مربعا، 
املساحة  من   %27 من  اكرث  اي  مربعا، 

االجاملية الوكرانيا.
نتائج  ايدت  متوقعا،  كان  وكام 
بغالبية  االربع  املناطق  يف  االستفتاءات 
كاسحة، االنفصال عن اوكرانيا واالنضامم 
الفائت، وتضم  ايلول  اىل روسيا، يف 27 
 )%99( ودونيتسك   )%98( لوغانسك 
 ،)%93( وزابوروجيا   )%87( وخريسون 
هذه  ضم  مرسوم  بوتني  بعدها  ووقع 

املناطق اىل االتحاد الرويس. 
منطقتي  يف  انه  اىل  االشارة  املهم  من 
اعلنتا  وهام  ولوغانسك  دونيتسك 
طلب  الرويس،  الغزو  قبل  استقاللهام 
من الناس االجابة عام اذا كانوا يؤيدون 
اما  روسيا".  اىل  جمهوريتهم  "انضامم 
املحرومتني  وزابوريجيا،  خريسون  يف 
كييف،  حكومة  جانب  من  واملهملتني 
وتعانينان من شح مواردهام وثرواتهام 
طرح  فقد  والبطالة،  والفقر  الطبيعية 
"هل  التايل:  السؤال  سكانهام  عىل 
واقامة  اوكرانيا،  عن  االنفصال  تؤيد 
االتحاد  اىل  وانضاممها  مستقلة  دولة 

الرويس؟".
حق  روسيا  استخدمت  الحال،  بطبيعة 
النقض "الفيتو" ضد مرشوع قرار امرييك 
االستفتاءات  يدين  االمن  مجلس  يف 

جندي اوكراين يحمل سالحا مضادا للدبابات.قصف اوكراين عىل مواقع روسية.

مقاتلون شيشان يحاربون اىل جانب القوات الروسية يف اوكرانيا.

رهان غربي على تكرار 
املستنقع االفغاني

300 الف جندي روسي 
لتعديل مسار الحرب

 12 يف  لكن  الرويس.  الضم  وقرار 
العامة  الجمعية  دانت  االول،  ترشين 
واعتربته  الرويس  الضم  املتحدة  لالمم 
العضائها  تصويت  بعد  قانوين"،  "غري 
بينام صوتت  اذ  ساحقة،  باغلبية  ضده 
فقد  دولة،   143 االدانة  قرار  لصالح 
بيالروسيا،  )بينها  دول  خمس  عارضته 
وسوريا(،  ونيكاراغوا،  الشاملية،  وكوريا 
من  التصويت  عن  دولة   35 وامتنعت 
افريقيا  وجنوب  والهند  الصني  بينها 
الديبلوماسية  الجهود  رغم  وباكستان 

التي بذلتها الواليات املتحدة.
مام  الدولية،  االنقسامات  هذه  ترتاكم 
عالقات  يف  ليس  كبرية  بتحوالت  ينذر 
والعاملني  الجغرايف  محيطها  مع  روسيا 
االصطفافات  يف  ايضا  وامنا  فقط، 
االشارة  مثال  يكفي  الدولية.  السياسية 
اىل ان قرار تحالف "اوبيك بالس" الذي 
يضم دول "اوبيك" ومنتجني من خارجها 
بينهم روسيا، خالل اجتامع يف 5 ترشين 
مبقدار  االنتاج  يف  كبري  بخفض  االول، 
اعتبارا من ترشين  يوميا  برميل  مليوين 
البيت االبيض يتهم  الثاين الحايل، جعل 
"اوبيك بالس" بأنها "منحازة" اىل روسيا. 

بحسب التقديرات الروسية، فان عملية 
الضم للمناطق االربع، هي مثابة انذار 
رويس للغرب بأن التعدي عليها سيكون 
نفسها،  الروسية  االرايض  عىل  اعتداء 
حقيقية،  حرب  اعالن  يستوجب  مام 
والدفاع عن سيادتها، مبا يف ذلك خيار 

استخدام القدرة النووية. 
مل متض ايام، حتى استهدف جرس القرم 
له  مخطط  بتفجري  االول  ترشين   8 يف 
من املخابرات االوكرانية بحسب االتهام 
اعتداء  موسكو،  بحسب  وهو  الرويس. 
مبارش عىل االرايض الروسية وهو الذي 
يربط القرم بالرب الرويس، عىل طول 19 
العام  يف  افتتحه  بوتني  كان  كيلومرتا، 
يف  كبرية  لوجستية  اهمية  وله   ،2018
للقوات  االمدادات  ألن  الحايل  الوقت 

الروسية املشاركة يف الحرب يف الجنوب 
ترميمه  ان  وتبني  عربه،  تصل  االوكراين، 

يتطلب نحو 9  اشهر من العمل. 
عىل  الصواريخ  وانهمرت  فقط،  يومان 
بشكل  كييف،  االوكرانية  العاصمة 
من  االوىل  بااليام  االوكرانيني  ذكر 
الرويس  الجيش  اقرتب  عندما  الحرب 
وكان  يدخلها.  ومل  العاصمة،  من 
وقع  كييف  عىل  رويس  قصف  آخر 
كييف  استهدفت  املايض.  حزيران  يف 
باكرث 84 صاروخا رضبت العرشات من 
الكهرباء  فيها  مبا  التحتية  البنى  مواقع 
واجرب  وامنية،  حكومية  ومواقع  واملياه 
البعثات  ممثلو  وحتى  املواطنني،  االف 
االجنبية، عىل االحتامء يف املالجئ. لقد 
كان من الواضح ان بوتني يريد ان يذكر 
زيلينسيك،  فلودومري  االوكراين  الرئيس 
وحلفاءه يف الغرب، بأن املساس بارايض 
روسيا يستوجب عقابا صارما. مل يقترص 
شمل  بل  وحدها،  كييف  عىل  الهجوم 
مناطق اخرى مثل خميلنيتسيك ولفيف 
وسومي  وزابوريجيا  وفينيتسيا  ودنيربو 

وخاركيف وجيتومري.
ستساهم  انها  كثريون  يعترب  خطوة  يف 
زيلينسيك  كان  الحرب،  تاجيج  يف  ايضا 
انه سيطلب  ايلول املايض،  اعلن يف 30 
مبوجب  الناتو  حلف  اىل  االنضامم 
لن  وانه  املعجلة،  العضوية  اجراءات 
روسيا  مع  محادثات سالم  تكون هناك 

طاملا ظل بوتني رئيسا. 
السائد حتى االن هو ان  لكن االعتقاد 
الكاملة لن تتحقق، اوال ألنها  العضوية 
تتطلب اجامع كل اعضاء الحلف الـ30 
وثانيا  االن،  حتى  متاح  غري  وهو  عليها 
ألن العضوية تعني صفحة جديدة اكرث 
خطورة ودموية وبردا مع روسيا. وفيام 
بوتني ال يرى عىل ما يبدو حسام رسيعا 
كان  الذي  زيلينسيك  فان  للمعركة، 
اصبح  الحرب،  بداية  يف  التفاوض  يريد 
بصورته  متباهيا  ويختال  متمنعا  االن 

كـ"بطل".  العاملية 


