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أسباب األزمة األخيرة
ــات  ــن روســيا والوالي ــل أحــد أســباب األزمــة األخــرة ب يتمث
املتحــدة يف مطالبــة موســكو بالحصــول عــى ضامنــات أمنيــة 
مــن واشــنطن، وهــو مــا ميكــن توضيحــه عــى النحــو التــايل: 

1- املطالبــات األمنيــة الروســية “املرشوعة”: تضغط موســكو 
عــى واشــنطن للتجــاوب مــع مطالبهــا األمنيــة الثالثــة، والتــي 
تتمثــل يف عــدم توســيع عضويــة حلــف الناتــو، والتخــي 
ــدود  ــن الح ــرب م ــة بالق ــلحة هجومي ــة أس ــر أنظم ــن ن ع
الروســية، وعــودة البنيــة التحتيــة العســكرية للناتــو يف أوروبــا 
إىل حالــة عــام 1997، فضــالً عــن االمتنــاع عــن إقامــة قواعــد 
ــذه  ــكو ه ــت موس ــابقة، وصاغ ــوفييتية س ــات س يف جمهوري

املطالــب يف مســودة أمنيــة، وعرضتهــا عــى واشــنطن. 

ويالحــظ أن موســكو تنظــر إىل هــذه املطالــب باعتبارهــا 
مطالــب مروعــة، وتســعى للحصــول عــى اتفاقــات ملزمــة 
مــن الغــرب بذلــك، حتــى تتجنــب أي محاولــة مــن واشــنطن 
ــد  ــبق وأن وع ــد س ــتقبالً، فق ــا مس ــى تعهداته ــوص ع للنك

وزيــر الخارجيــة األســبق جيمــس بيكــر الرئيــس الســوفييتي 
ميخائيــل غورباتشــوف عــام 1990 بعــدم لتوســيع الناتــو 
“شــراً واحــداً إىل الــرق”، وهــي الوعــود التــي نكصــت عنهــا 

واشــنطن. 

وزيــر  أعلــن  الكرملــن:  ملطالــب  األمريــي  الرفــض   -2
الخارجيــة األمريــي، أنتــوين بلينكــن، يف 21 ينايــر، عقــب 
محادثــات يف جنيــف مــع نظــره الــرويس، ســرجي الفــروف، 
أن واشــنطن ترفــض مطالــب موســكو بشــأن “سياســة األبواب 
ــو”، كــام ســلّم الســفر األمريــي يف موســكو،  املفتوحــة للنات
جــون ســالفيان، يف 27 ينايــر رّد بــالده عــى الئحــة املطالــب 

ــية.  ــة الروس األمني

ومل يســتجب الــرد األمريــي للمطالــب الروســية، فقــد أفاد 
بلينكــن بــأّن الرســالة أوضحــت ملوســكو أنّــه بإمــكان كييــف 
ــى  ــول ع ــياً بالحص ــاً روس ــالً مطلب ــا، متجاه ــار حلفائه اختي
تعّهــد بــأال تنضــم أوكرانيــا أبــداً إىل حلــف شــامل األطلــي، 

وهــو مــا فاقــم مــن األزمــة بــن الجانبــن. 
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تمــر العالقــات بيــن روســيا مــن جانــب، والواليــات المتحــدة والناتــو مــن جانــب آخــر بأزمــة حــادة علــى خلفيــة 
التصعيــد العســكري الروســي حــول أوكرانيــا، وهــي األزمــة التــي تعــد األســوأ منــذ ضــم روســيا شــبه جزيــرة 
القــرم فــي 2014، إذ بلغــت التقديــرات حــول حجــم القــوات الروســية حــول أوكرانيــا بحوالــي 180 ألــف 
جنــدي، وذلــك فــي الوقــت الــذي تســتمر فيــه أوروبــا فــي جهودهــا الراميــة للتوصــل لحلــول وســط لألزمــة. 

أزمــة هيكليــة: دالالت حشــد موســكو قواتهــا ضــد أوكرانيــا علــى ثــاث جبهــات، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1470، 22 فبرايــر 2022، 
أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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Marioupol

Berdiansk

Henitchesk

Lviv

 

روسيا

موسكو

إستونيا

ليتوانيا

التفيا

بولندا

رومانيا

اليونان
تركيا

البحر األسود

بحر أزوف

البحر المتوسط

مولدوفا

كالينينغراد
روسيا

سانت بطرسبرج

إيلنيا

لفيف

القرم
ضمتها روسيا

مضيق البوسفور

تشيرنوبيل

بوتشيب

دونباس

دونيتسك
ماريوبول

بيرديانسك
أوديساخنشسك

مضيق
كيرتش 

سيفاستوبول

ترانسنيستريا

فولجوجراد

روستوف

جورجيا

سوريا

طرطوس
 القاعدة البحرية 

الروسية

وحدات منظمة حلف شمال 
األطلسي لدمج القوات

حضور متقدم للناتو
منذ عام 2015

4000 جندي

التدريبات العسكرية األوكرانية 
(10 - 20 فبراير)

(قائمة غير شاملة بالمواقع)

تمرين عسكري مع بيالروسيا 
(10-20 فبراير)

منطقة التمرين (13-19 فبراير) 
مغلقة للشحن التجاري والطيران

فضاء بحري تطالب به موسكو 

منطقة خاضعة للرقابة
من قبل االنفصاليين الموالين لروسيا

المنشآت العسكرية

القوات الروسية
25000 جندي

5000

... في سياق التوترات مع أوكرانيا 
وحلف شمال األطلسي

900

الدول األعضاء في الناتو

سولوتي

6 قطع بحرية روسية
مرت من مضيق البوسفور

بين 8 و 9 فبراير

روسيا البيضاء
كلينتسي

مينسك

فيلنيوس

أوكرانيا
كييف

بلغاريا

بوخارست

صوفيا

وارسو

تالين

ريغا

توزيع القوات الروسية ...

المصدر: ليموند الفرنسية



العدد 1470 3|22 فبراير 2022

دالالت حشد موسكو قواتها ضد أوكرانيا على ثاث جبهات 

أدوات إدارة األزمة 
لجــأت كل مــن روســيا والواليــات املتحــدة إىل اتبــاع األدوات 
التاليــة إلدارة الــراع بــن الجانبــن، وهــو مــا ميكــن توضيحــه 

عــى النحــو التــايل: 

ــد  ــكو إىل التصعي ــأت موس ــط: لج ــيا منضب ــد روس 1- تصعي
ــا  ــو م ــا، وه ــنطن وأوكراني ــد واش ــي ض ــكري التدريج العس

ــايل:  ــح يف الت يتض

أ- حشــد القــوات عــى الحــدود األوكرانيــة: حشــدت روســيا 
أكــر مــن 100 ألــف جنــدي بالقــرب مــن الحــدود األوكرانيــة 
مــع نهايــة عــام 2021، وفقــاً لتقديــرات أمريكيــة، كــام وصــل 
ــوايل 180  ــر إىل ح ــف فراي ــع منتص ــوات م ــذه الق ــم ه حج

ألــف جنــدي. 

ونــرت موســكو قواتهــا عــى ثــالث جبهــات هــي الحدود 
ــوات يف  ــر ق ــن ن ــالً ع ــيا، فض ــع روس ــا م ــة ألوكراني الرقي
ــاورات  ــراء من ــك إلج ــا، وذل ــن أوكراني ــامل م ــيا للش بيالروس
تدريبيــة. كــام توجــد قــوات روســية يف شــبه جزيرة القــرم إىل 
الجنــوب مــن أوكرانيــا. والشــك أن نــر القــوات الروســية عى 
ــراين،  ــش األوك ــتت الجي ــأنه أن يش ــن ش ــة م ــن جبه ــر م أك
ويجــره عــى نــر قواتــه عــى الجبهــات الثالثــة، وهــو مــا 

يزيــد مــن الضغــط العســكري عــى كييــف. 

ــاورات  ــكو مبن ــت موس ــيا: قام ــع بيالروس ــاورات م ب- املن
عســكرية مشــركة مــع بيالروســيا ملــدة عــرة أيــام، وهــو مــا 
ــرويس  ــش ال ــرب، خاصــة أن انتشــار الجي ــار هواجــس الغ أث
يف بيالروســيا هــو األكــر منــذ الحــرب البــاردة، إذ تشــر 
تقديــرات الناتــو إىل وجــود نحــو 30 ألــف جنــدي رويس، 
وقــوات العمليــات الخاصــة، والطائــرات املقاتلــة مبــا يف ذلــك 
ــوي  ــاع الج ــة الدف ــكندر وأنظم ــخ إس ــو – 35”، وصواري “س

إس – 400”. 

بإطــالق  بوتــن  الــرويس فالدميــر  الرئيــس  قــام  كــام 
ــراتيجية،  ــردع االس ــدات ال ــة لوح ــكرية نوعي ــاورات عس من
ــاورات باســتخدام  ــدة املــدى ومن ــي تشــمل أســلحة بعي والت
الصواريــخ الباليســتية والنوويــة يف الـــ19 فرايــر وقــام بوتــن 

ــا. ــاإلرشاف عليه ــه ب بنفس

ومــن جانــب ثــاٍن، يخــى الغــرب مــن نيــة روســيا نــر 
قــوات يف بيالروســيا تحــت ســتار املنــاورات العســكرية 
املشــركة بهــدف شــن هجــوم محتمــل ضــد أوكرانيــا”. كــام 
أعلــن رئيــس بيالروســيا، ألكســندر لوكاشــينكو، أن بــالده 
ســتكون عــى اســتعداد الســتقبال “أســلحة نوويــة”، يف حــال 
وجــود تهديــد غــريب، وذلــك بالتزامــن مــع انطــالق منــاورات 
عســكرية مشــركة مــع روســيا، وهــو مــا يعنــي أن موســكو 

تحتفــظ بــأوراق أخــرى للتصعيــد ضــد الغــرب يف حالــة 
ــا، خاصــة أن مســؤول  اســتمرار واشــنطن يف تجاهــل مطالبه
غــريب قــد أشــار إىل أن هنــاك تعديــالت مقرحــة عــى دســتور 
ــد تســمح لقــوات  بيالروســيا يف اســتفتاء مقــرر يف مــارس، ق

ــا. ــز عــى أراضيه ــة بالتمرك ــة ونووي روســية تقليدي

ج- الحــرب اإلعالميــة ضــد أوكرانيــا: بثــت روســيا عــى 
أحــد قنواتهــا الرســمية فيلــم وثائقــي بعنــوان “الحــرب 
ألجــل أوكرانيــا” يف 19 فرايــر 2022، ويــدور محتــوى الفيلــم 
ــل  ــة يف الداخ ــة املردي ــية واالقتصادي ــاع السياس ــن األوض ع
األوكــراين منــذ الثــورة األوكرانيــة ووصــول الرئيــس األوكــراين 
فالدميــر زالينســي للســلطة، مــام أثــار املخــاوف الغربيــة مــن 
إمكانيــة أن تقــدم موســكو عــى إثــارة احتجاجــات شــعبية يف 
ــا.  ــة عــن اإلطاحــة بحكومته ــا تســفر يف النهاي داخــل أوكراني

ــف  ــات قذائ ــاس: انفجــرت مئ ــداين يف دونب ــد املي د- التصعي
املدفعيــة عــى طــول خــط املواجهــة بــن االنفصاليــن املوالــن 
ملوســكو والجيــش األوكــراين يف إقليــم دونباس رشقــي أوكرانيا، 
يف 20 فرايــر، مــا أدى إىل ســقوط قتــى مــن الطرفــن، وســط 
اتهامــات متبادلــة باملســؤولية عــن بــدء الهجــوم، وذلــك 
بالتزامــن مــع موجــة نازحــن باتجــاه األرايض الروســية، وهــو 
ــن.  ــن الجانب ــات ب ــدالع مواجه ــة ان ــى إمكاني ــؤرش ع ــا ي م
ــة اســتغالل موســكو  ــة بإمكاني ــن املخــاوف الغربي ــد م وتزي

لهــذه التطــورات لغــزو أوكرانيــا.

ــاز يف لوغانســك  ــب غ ــران بخــط أنابي كــام اشــتعلت الن
ــر  ــر، وهــو مــا يعنــي أن تصاعــد التوت ــة يف 18 فراي األوكراني
يف هــذه املنطقــة قــد يؤثــر عــى إمــدادات الطاقــة الروســية 
ــه،  ــال حدوث ــيناريو يف ح ــو س ــا، وه ــر أوكراني ــا ع إىل أوروب
ــورد ســريم  ــامد عــى خــط “ن ــن تتجــه إىل االعت يجعــل برل
2”، إذا تعطــل هــذا الخــط، وذلــك عــى الرغــم مــن تهديــد 
ــن يدخــل الخدمــة إذا اجتاحــت  الرئيــس األمريــي بايــدن ل

ــا.  روســيا أوكراني

2- أدوات أمريكيــة مضــادة: ســعت واشــنطن إىل تبنــي عــدد 
مــن اإلجــراءات لتثبيــط التحــركات الروســية حــول أوكرانيــا، 

وهــو مــا ميكــن توضيحــه عــى النحــو التــايل: 

أ- شــن الحــرب اإلعالميــة ضــد موســكو: اتجهــت واشــنطن 
للركيــز عــى شــن هجــامت إعالميــة مكثفــة ضــد موســكو، 
قامــت خاللهــا بنــر تقديرات أجهــزة االســتخبارات األمريكية 
حــول اقــراب موســكو مــن اجتيــاح أوكرانيــا بذرائــع متعددة، 
ــل هــذا الهجــوم،  ــة ملث ــات مختلف وحــددت واشــنطن توقيت
ــك  ــر، وذل ــر فراي ــر إىل أواخ ــع يناي ــن مطل ــراوح ب ــذي ت وال

دون أن تصــدق أغلــب هــذه التوقعــات.

وتعتقــد واشــنطن أن مثــل هــذه الحــرب اإلعالميــة ســوف 
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تســاهم يف تقليــص هامــش اإلنــكار لروســيا يف حالــة قــررت 
األخــرة شــن هجــوم ضــد أوكرانيــا، غــر أن مثــل هــذه 
السياســة كان لهــا تداعيــات ســلبية عــى االقتصــاد األوكــراين، 

ــة.  خاصــة قطــاع الســياحة واالســتثامرات األجنبي

ويف املقابــل، اتجهــت موســكو للســخرية مــن االتهامــات 
الغربيــة، فقــد ســخرت املتحــدث الرســمي لــوزارة الخارجيــة 
“ماريــا زاخاروفــا”، مــن وســائل اإلعــالم الغربيــة حيــث كتبت 
ــن  ــب م ــرام: “اطل ــة تيليج ــخصية مبنص ــا الش ــى صفحته ع
وســائل التضليــل اإلعالمــي األمريكيــة والريطانيــة، بلومبــرج 
ونيويــورك تاميــز وذا صــن وغرهــا مــن الصحــف الغربيــة، أن 
يعلنــوا الجــدول الزمنــي لغــزو بالدنــا ألوكرانيــا خــالل العــام 

املقبــل”، مضيفــة يف ســخرية: “نــود أن نخطــط إلجازاتنــا”.

ب- اســتبعاد الدفــاع عــن أوكرانيــا: حــذر بايــدن، يف مطلــع 
ــن تتمكــن مــن إجــالء  ــة ل ــر، مــن أن القــوات األمريكي فراي
رعاياهــا الفاريــن مــن األرايض األوكرانيــة يف حــال بــدأت 
روســيا باالجتيــاح، كــام اســتبعد دفــاع الجيــش األمريــي 
عــن أوكرانيــا، إذ أكــد بايــدن عــى أن األمــر ســيكون مبنزلــة  
ــالق  ــروس بإط ــون وال ــدأ األمريكي ــا يب ــة عندم ــرب عاملي “ح
النــار عــى بعضهــم. نحــن يف عــامل يختلــف كثــراً” عــام كان 

ــه ســابقاً. علي

الواليــات  حــذرت  االقتصاديــة:  بالعقوبــات  التلويــح  ج- 
اقتصاديــة وماليــة  املتحــدة واالتحــاد االورويب بعقوبــات 
هائلــة عــى روســيا إذا قامــت بهجــامت أخــرى عــى جارتهــا، 
ــي “الســويفت”، غــر  ــايل العامل ــا عــن النظــام امل ــا عزله منه
ــل رادع كاٍف  ــات ال متث ــذه العقوب ــظ أن ه ــن املالح ــه م أن
ملوســكو، خاصــة أن أوروبــا تعتمــد عــى الغــاز الــرويس 
بنســب تفــوق الـــ40%، ففــي حالــة اتجهــت واشــنطن لفرض 
عقوبــات عــى موســكو، فــإن األخــرة ســوف تقــوم بتعليــق 
ــه املســؤولن  ــّوح ب ــا ل ــا، وهــو م ــة إىل أوروب صــادرات الطاق

ــالً.  ــروس فع ال

ــت  ــاطة: اتجه ــة للوس ــدول الغربي ــام ال ــاب أم ــح الب د- فت
ــل  ــة لعــب دور نشــط يف األزمــة، ب ــة ملحاول ــدول األوروبي ال
ــم  ــع كان يت ــة مواضي ــتعداداً ملناقش ــون اس ــدى األوروبي وأب
ــات  ــع منص ــل مواق ــود مث ــرب لعق ــل الغ ــن قب ــا م تجاهله
إطــالق الصواريــخ بعيــدة املــدى، واملنــاورات العســكرية 
لحلــف الناتــو، خاصــة تلــك التــي تحــايك الحــروب النوويــة. 

ــايل:  ــة يف الت ــاوالت األوروبي ــم املح ــل أه وتتمث

ــس  ــن الرئي ــدي: أعل • الوســاطة الفرنســية والنمــوذج الفنلن
الفرنــي إميانويــل ماكــرون أثنــاء زيارتــه موســكو أن النموذج 
الفنلنــدي قــد يكــون مطروحــاً عــى الطاولــة لتهدئــة األزمــة 
األوكرانيــة، وذلــك قبــل أن يراجــع عنــه أثنــاء زيارتــه أوكرانيــا 

للوســاطة.

ويعــود النمــوذج الفنلنــدي إىل اتفاقيــة 1948، والتــي 
نصــت عــى اســتبعاد فنلنــدا مــن االنضــامم إىل حلــف الناتــو، 
ــد  ــا يع ــو م ــا، وه ــدم غزوه ــوفييتي بع ــد س ــل تعه يف مقاب

ــة.  ــب موســكو األمني ــول ألحــد مطال ــة قب مبنزل

ــات  ويعكــس الراجــع الفرنــي وجــود رفــض مــن الوالي
املتحــدة، أو أوكرانيــا ملثــل هــذا االقــراح، غــر أنــه يف الوقــت 
نفســه يكشــف عــن وجــود انقســامات أوروبيــة حــول كيفيــة 
ــة  ــدول األوروبي ــاك بعــض ال ــع موســكو، وأن هن ــل م التعام

تتفهــم املصالــح الروســية األمنيــة. 

• إحيــاء صيغــة نورمانــدي من جديد: تســمى أيضــاً مجموعة 
اتصــال نورمانــدي، وهــي منصــة حــوار رباعيــة تضــم طــريف 
األزمــة روســيا وأوكرانيــا إىل جانــب الوســيطن فرنســا وأملانيــا. 
وتأسســت يف عــام 2014، يف أعقــاب اشــتباكات مســلحة 
عنيفــة اندلعــت يف منطقــة دونبــاس رشق أوكرانيــا بــن 
ــا روســيا،  ــة تدعمه ــة وميليشــيات انفصالي ــوات الحكومي الق
وهــي منتــدى غــر رســمي للقنــوات الدبلوماســية. وقــد 
ــدي”  ــة ضمــن “صيغــة نورمان ــات الرباعي اســتؤنفت املحادث
ــة  ــذه اآللي ــح ه ــس. ومل تنج ــن وباري ــر 2022، يف برل يف يناي

ــن.  ــن الجانب بعــد يف التوصــل لتســوية ب

هـــ- محاولــة إيجــاد بدائــل للغــاز الــرويس: ســعت الواليــات 
املتحــدة ملحاولــة إيجــاد بدائــل لالعتــامد األورويب عــى 
الغــاز الــرويس، وســعت يف هــذا اإلطــار لالتصــال بعــدد مــن 
الــدول، مبــا فيهــا قطــر، غــر أن األخــرة أكــدت أنــه، يف ضــوء 
تعاقداتهــا الدوليــة القامئــة حاليــاً، يســتحيل أن تكــون قــادرة 

عــى توفــر بدائــل للغــاز الــرويس. 

كــام قامــت واشــنطن بإجــراء محادثــات مــع الصــن، 
غــر أنهــا مل تســفر بعــد عــن أي اتفــاق. وأجــرى املســؤولن 
ــؤولن يف  ــع مس ــات م ــاً محادث ــن أيض ــن واألوروبي األمريكي
اليابــان وكوريــا الجنوبيــة والهنــد مــن أجــل تحويل إمــدادات 
ــه  ــاً، إذ إن ــود نجاح ــي هــذه الجه ــا، ومل تالق ــاز إىل أوروب الغ
عــى عكــس النفــط، فــإن الســعة االحتياطيــة يف ســوق الغــاز 
ــه  ــن املنتجــن أن ــرح أي م ــة، ومل ي ــي قليل ــي العامل الطبيع

ــاج املزيــد يف وقــت قصــر. ــه إنت ميكن

تداعيات جيوسياسية ممتدة: 
ــل  ــة متث ــة هيكلي ــد أزم ــة تع ــة األوكراني يالحــظ أن األزم
انعكاســاً لتحــول النظــام الــدويل مــن نظــام أحــادي القطبيــة 
إىل نظــام متعــدد األقطــاب، وهــو مــا ميكــن توضيحــه عــى 

النحــو التــايل: 

ــد  ــل أح ــدة: يتمث ــة الوح ــوي ودول ــال الحي ــاء املج 1- إحي
االنعكاســات املرتبــة عــى نهايــة القطبيــة األحاديــة يف عــودة 
ــع  ــوي، أي من ــا الحي ــن مجاله ــاع ع ــرى إىل الدف ــوى الك الق
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دالالت حشد موسكو قواتها ضد أوكرانيا على ثاث جبهات 

القــوى الدوليــة املناوئــة لهــا مــن االنتشــار يف جوارهــا املبارش، 
ــا إىل  ــة موســكو بعــدم انضــامم أوكراني كــام يتضــح يف مطالب

ــا. ــو، أو توســعه يف دول أخــرى يف رشق أوروب النات

ومــن جهــة أخــرى، أعلــن الرئيــس الــرويس فالدميــر بوتــن 
يف فرايــر 2022 عــن قطــع روســيا وبيالروســيا خطــوات جدية 
لتحقيــق “دولــة الوحــدة” )Union State( يف عــام 2021، 
ــن، تتضمــن  ــن الجانب ــارة عــن اتحــاد كونفــدرايل ب وهــو عب
تعاونــاً وثيقــاً يف مجــاالت مختلفــة، مبــا يف ذلــك بلــورة 
عقيــدة عســكرية مشــركة، وتخــى موســكو أن يتمثــل مثــل 
ــاد  ــاء االتح ــيا إلحي ــب روس ــن جان ــة م ــاد مقدم ــذا االتح ه

ــد.   الســوفييتي مــن جدي

ــن  ــان: تخــى واشــنطن م ــن األذع 2- مخــاوف واشــنطن م
التســليم باملطالــب األمنيــة الروســية، نظــراً ألنــه يعنــي 
ــدادات  ــام أن ارت ــدويل، ك ــنطن ال ــوذ واش ــع نف ــاً تراج عملي
هــذه الخطــوة ســوف تنعكــس ســلباً عــى النفــوذ األمريــي 
يف رشق أوروبــا. ويالحــظ أن التداعيــات االســراتيجية ســوف 
متتــد كذلــك إىل جنــوب رشق آســيا كذلــك، حيــث إن كيفيــة 
ــه تأثــر  ــا ســوف يكــون ل إدارة واشــنطن األزمــة مــع أوكراني

ــوان.  ــة يف تاي ــب الصيني ــارش عــى املطال مب

ــدن التفــاق مــع  ــإن توصــل باي وعــى الجانــب اآلخــر، ف
ــل فرصــاً للجمهوريــن  موســكو يف هــذا التوقيــت ســوف ميث
لتصويــر بايــدن بأنــه شــخص ضعيــف، وهــو مــا يؤثــر 
ــي  ــد النصف ــات التجدي ــن يف انتخاب ــرص الدميقراطي ــى ف ع

 .2022 للكونجــرس يف 

3- تفهــم أورويب للمطالــب الروســية: جعلــت روســيا أوروبــا 
ــذ 1999  ــرة من ــكري ألول م ــا العس ــل أمنه ــن أج ــاوض م تف

مــع روســيا، كــام أن هــذه الخطــوة ســاهمت يف الكشــف عــن 
ــاك دوالً  ــة، إذ إن هن ــدول األوروبي ــن ال وجــود انقســامات ب
تتفهــم املوقــف الــرويس، خاصــة فرنســا وأملانيــا، وتدعــو إىل 
ــدي مواقــف  ــا، ودول أخــرى تب ــول وســط معه التوصــل لحل
أكــر تشــدداً، خاصــة بعــض دول رشق أوروبــا، مثــل بولنــدا. 

4- تراجــع فــرص انضــام أوكرانيــا للناتــو: يالحــظ أن هنــاك 
حاجــة إىل اإلجــامع بــن دول حلــف الناتــو لقبــول أي أعضــاء 
جــدد. وبطبيعــة الحــال، فــإن العديــد مــن الــدول األوروبيــة 
ســوف ترفــض انضــامم أوكرانيــا، حتــى ال تدخــل يف رصاع 
مبــارش مــع روســيا، خاصــة يف ظــل وجــود مجــاالت للتالقــي 

املصلحــي بــن روســيا والــدول األوروبيــة. 

ــح  ــن الواض ــي: كان م ــرويس – الصين ــم ال ــز التفاه 5- تعزي
ــا وضــح  ــرويس، وهــو م ــاً للموقــف ال ــاك دعــامً صيني أن هن
يف رفــض بكــن توســع حلــف األطلــي، كــام أن بكــن تعــاين 
ــة لتطويقهــا يف جنــوب رشق آســيا، عــر  املحــاوالت األمريكي
ــل أوكــوس والكــواد، وهــو  ــدة، مث ــة الجدي التحالفــات األمني
مــا يجعــل لهــا مصلحــة حقيقيــة يف منــارصة املوقــف الرويس.  

ــاً يف  ــة قدم ــكو ماضي ــول إن موس ــن الق ــام، ميك ويف الخت
مواصلــة الضغــط عــى الواليــات املتحــدة لالســتجابة رصاحــة 
ملطالبهــا األمنيــة، كــام أنهــا التــزال متتلــك الكثــر مــن أدوات 
التصعيــد، وال تبــدو الواليــات املتحــدة قــادرة عــى كبــح 
التدخــل الــرويس، إال عــر الحــرب املعلوماتيــة، والتلويــح 
للغــاز  بدائــل  إيجــاد  بالعقوبــات االقتصاديــة، ومحاولــة 
الــرويس، وهــي خيــارات إمــا أنهــا تفتقــر إىل الفاعليــة، أو أنهــا 
ســوف تتطلــب وقتــاً طويــالً، وهــو مــا يعــزز تشــبث روســيا 

ــا.  ــا، وال يكبحه مبطالبه
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