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أبعاد زيارة زيلينسكي 
عــدة  املتحــدة  الواليــات  إىل  زيلينســي  زيــارة  تضمنــت 

لقــاءات، وذلــك عــى النحــو التــايل: 

1- لقــاء وزيــر الخارجيــة األمريــي: التقــى زيلينســي وزيــر 
الخارجيــة األمريــي، أنتــوين بلينكــن، فــور وصولــه واشــنطن، 
حيــث أكــد بلينكــن يف مؤمتــر صحفــي أن روســيا مل تظهــر أي 
ــاء الحــرب،  ــة” إلنه ــام باالنخــراط يف “دبلوماســية جدي اهت
وذلــك يف محاولــة لتربيــر الدعــم األمريــي ألوكرانيــا، وتصعيــد 
ــوي  ــاع الج ــم الدف ــال نظ ــرب إرس ــم ع ــذا الدع ــنطن ه واش

األمريكيــة مــن طــراز باتريــوت. 

ــو  ــي، ج ــس األمري ــتقبل الرئي ــدن: اس ــع باي ــاع م 2- االجت
بايــدن، نظــره األوكــراين يف البيــت األبيــض، حيــث أكــد 
ــاده مــع اســتمرار  ــي لب ــة الدعــم األمري ــه مجــدداً مواصل ل
ــدن،  ــن باي ــا. وأعل ــة العســكرية الروســية ضــد أوكراني العملي
تقديــم مســاعدات ألوكرانيــا بقيمــة 1.85 مليــار دوالر لتوفــر 
ــي،  ــع زيلينس ــي م ــره الصحف ــال مؤمت ــك خ ــر، وذل الذخائ

ــر  ــن ينت ــن ل ــدن أن “بوت ــد باي ــا أك ــض. ك ــت األبي يف البي
ــا”.  فيه

ويف املقابــل، أكــد زيلينســي يف املؤمتر الصحفــي أن “بوتن 
ــك يف  ــرى”، وذل ــة أخ ــم دوالً أوروبي ــن أن يهاج ــن املمك .. م
ــى  ــا ع ــريب ألوكراني ــم الغ ــى الدع ــاظ ع ــه للحف ــعى من مس
أســاس أن أوكرانيــا تدافــع عــن الــدول األوروبيــة األخــرى مــن 
ــة  ــد زيلينســي أهمي ــن تأكي ــية، فضــاً ع ــدات الروس التهدي
“مســاءلة روســيا عــى مــا تقــوم بــه” مــن انتهــاكات يف 

ــا.  أوكراني

خطــاب  هــدف  الكونجــرس:  يف  زيلينســي  خطــاب   -3
زيلينســي أمــام الكونجــرس األمريــي ملحاولــة ضــان التأييــد 
األمريــي مســتقباً، خاصــة مــع ســعي اإلدارة األمريكيــة 
لتمريــر ميزانيــة مقــدرة بحــوايل 45 – 50 مليــار دوالر لدعــم 
ــن أن  ــاوف م ــاك مخ ــيا. وهن ــد روس ــا ض ــا يف حربه أوكراني
يرتاجــع الدعــم األمريــي عندمــا يتــوىل الجمهوريــون قيــادة 
ــون  ــر 2023. وســعى الدميقراطي ــع يناي ــواب مطل ــس الن مجل
ــة  ــويس، زعيم ــي بيل ــت نان ــد وجه ــي، فق ــؤازرة زيلينس مل
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اســتقبل الرئيــس األمريكــي، جــو بايــدن، نظيــره األوكرانــي فولوديميــر زيلينســكي فــي البيــت األبيــض، يــوم 
21 ديســمبر 2022. وكان زيلينســكي وصــل إلــى قاعــدة أنــدروز الجويــة علــى متــن طائــرة عســكرية أمريكيــة 
فــي أول زيــارة خارجيــة يقــوم بهــا منــذ بــدء الحــرب الروســية ضــد أوكرانيا، فــي 24 فبراير الماضي. واســتمرت 

زيــارة زيلينســكي إلــى الواليــات المتحــدة لمــدة عشــر ســاعات فقــط.

التصعيــد خيــارًا: رســائل الواليــات المتحــدة وروســيا عقــب زيــارة الرئيــس األوكرانــي واشــنطن, العــدد 1719، 27 ديســمبر 2022، 
أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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مجلــس النــواب الدميقراطيــة، رســالة إىل الكونجــرس مطالبــة 
األعضــاء مبواصلــة دعــم أوكرانيــا، مشــبهة األخــرة بربيطانيــا 
يف عــام 1941، حينــا طلبــت الدعــم األمريــي ملواجهــة 

ــة. ــا النازي أملاني

ــن  ــن والدميقراطي ــن الجمهوري ــة م ــن أن األغلبي ويف ح
عــربوا عــن دعمهــم لزيلينســي عــرب الوقــوف لــه عنــد دخوله 
ــن  ــض املرشع ــإن بع ــرارة، ف ــه بح ــق ل ــرس والتصفي للكونج
املنتمــن إىل الحــزب الجمهــوري جلســوا عــى مقاعدهــم 
بصــورة طغــى عليهــا التحــدي. كــا أكــد زعيــم غالبيــة 
ــذي  ــاكاريت، وال ــن م ــرس، كيف ــوري يف الكونغ ــزب الجمه الح
ــويس، أن موقفــه  ــاً لبيل ــواب خلف ســيتوىل رئاســة مجلــس الن
بشــأن تخفيــض املســاعدات األمريكيــة إىل أوكرانيــا مل يتغــر 
حتــى بعــد خطــاب زيلينســي. وأضــاف أنــه يدعــم أوكرانيــا 
ــا  ــو م ــاض”، وه ــى بي ــيك ع ــة “ش ــى طريق ــس ع ــن لي ولك
ــي تقــوم عــى  ــة، والت ــي أن أطروحــات الســام األوكراني يعن
هزميــة روســيا بشــكل كامــل لــن تلقــى صــدى لديهــم، إذ ال 
يتوقــع أن يوافقــوا عــى هــذه املبالــغ الطائلــة لدعــم أوكرانيا. 

أهداف الزيارة الخاطفة
عكســت زيــارة زيلينســي الخاطفــة إىل واشــنطن عــدداً مــن 

الــدالالت، والتــي ميكــن تفصيلهــا عــى النحــو التــايل: 

1- تأكيــد اســتعداد واشــنطن للتصعيــد: متثــل أحــد األهــداف 
الرئيســية للواليــات املتحــدة مــن زيــارة زيلينســي هــو تأكيــد 
ــى  ــح ع ــا وض ــو م ــا، وه ــي ألوكراني ــم األمري ــان الدع ض
لســان الناطقــة الرئاســية األمريكيــة، كاريــن جــان – بيــار، يف 
بيــان أن هــذه الزيــارة تؤكــد أن الواليــات املتحــدة ســتدعم 

أوكرانيــا “طاملــا اقتضــت الــرورة”.

ــا،  ــين. أوله ــن أساس ــي بعامل ــف األمري ــط املوق ويرتب
األمريكيــة  العســكرية  الدوائــر  لــدى  تقييــم  وجــود 
واألوكرانيــة، يــرى أن روســيا قــد تتجــه لتصعيــد الــراع يف أي 
وقــت، وأنهــا قــد تتجــه لفتــح جبهــة جديــدة للحــرب ضــد 
ــن األرايض البياروســية، خاصــة  ــاً م ــف انطاق ــة كيي العاصم
ــر  ــرويس فادمي ــن ال ــن الرئيس ــة ب ــارات املكثف ــل الزي يف ظ
ــد زار األول  ــينكو، فق ــندر لوكاش ــارويس، ألكس ــن، والبي بوت
ــارة لوكاشــينكو  ــا زي بياروســيا يف 20 ديســمرب 2022، لتتبعه
ــارة األوىل،  ــه خــال الزي ــا أن إىل موســكو يف 24 ديســمرب. ك
العســكرية  الطائــرات  تجهيــز  إعــادة  لوكاشــينكو  أعلــن 
البياروســية إلمكانيــة حمــل أســلحة نوويــة، فضــاً عــن نــرش 
قــوات روســية يقــدر عددهــا بحــوايل عــرشة آالف جنــدي يف 
بياروســيا، وهــو مــا أثــار مخــاوف غربيــة مــن إمكانيــة فتــح 
ــك  ــيا، وذل ــن بياروس ــد م ــن جدي ــرب م ــة للح ــيا جبه روس
ــا  ــحب قواته ــا لس ــع أوكراني ــف، ودف ــة كيي ــد العاصم لتهدي

ــا.  ــوب ورشق أوكراني ــرشة يف جن املنت

ومــن جهــة أخــرى، فــإن هنــاك تقييــات عســكرية تــرى 
أن الجــرال ســرجي ســوروفيكن، قائــداً للقــوات الروســية يف 
منطقــة العمليــات العســكرية الخاصــة يف أوكرانيــا، ينظــر إىل 
ــاً متعــددة الســنوات، أي  ــا باعتبارهــا حرب الحــرب يف أوكراني
أنــه ليــس يف عجلــة يف أمــره إلنهــاء الحــرب يف وقــت قريــب. 

أمــا ثــاين هــذه العوامــل، فرتبــط بوجــود مخــاوف لــدى 
ــا،  ــرس ألوكراني ــم الكونج ــع دع ــن تراج ــة م اإلدارة األمريكي
خاصــة مــع ســيطرة الجمهوريــن عــى مجلــس النــواب 
مطلــع العــام القــادم. ولذلــك قــام زيلينســي بإلقــاء خطــاب 
أمــام الكونجــرس، والــذي اليــزال يحظــى بأغلبيــة دميقراطيــة، 
حتــى نهايــة عــام 2022، وذلــك لضــان متريــر حزمــة دعــم 
ــار دوالر،  ــوايل 45 ملي ــدرت بح ــي ق ــة، والت ــة إضافي أمريكي
وذلــك لرتفــع إجــايل الدعــم األمريــي ألوكرانيــا خــال 
العــام الحــايل إىل 100 مليــار دوالر، وهــي الوتــرة التــي قــد 
ــد املهيمــن  ــا خــال الكونجــرس الجدي ــم الحفــاظ عليه ال يت

ــن.     ــن الجمهوري ــه م علي

ويف ضــوء مــا ســبق، فــإن إدارة بايــدن تســعى الســتثار 
ــم  ــى دع ــا ع ــد عزمه ــنطن لتأكي ــي إىل واش ــارة زيلينس زي
أوكرانيــا عســكرياً مهــا تطلــب األمــر، ومحاولــة حصــد تأييــد 
ــي  ــه زيلينس ــرب عن ــا ع ــو م ــك، وه ــى ذل ــن ع ــن الحزب ب
ــة  ــرس إىل مواصل ــن يف الكونج ــا املرشع ــا دع ــة، حين رصاح

ــن.  ــد الحزب ــا عــى أســاس تأيي ــم أوكراني دع

ــد  ــل أح ــتدام”: متث ــادل واملس ــام الع ــج لـــ “الس 2- الرتوي
بلــورة  لواشــنطن يف محاولــة  زيلينســي  زيــارة  أهــداف 
ــنطن  ــت واش ــا مارس ــة بعدم ــام، خاص ــراين للس ــور أوك تص
ــا عــى مــدار األشــهر األخــرة إلســقاط  ضغوطــاً عــى أوكراني
ــة للحــرب  ــع روســيا لوضــع نهاي ــاوض م ــا للتف أحــد مطالبه
الروســية – األوكرانيــة، والتــي تتمثــل يف رحيــل الرئيــس 

الــرويس، فادميــر بوتــن. 

ــن  ــة م ــام مكون ــة س ــدن خط ــي إىل باي ــدم زيلينس وق
عــرش نقــاط، مل يتــم الكشــف عنهــا، وإن كان مــن امللحوظ أن 
تريحــات الرئيــس األوكــراين تعكــس تشــدداً غــر واقعــي، إذ 
أنــه اعتــرب أن الســام العــادل “ال ميثــل تنــازالت فيــا يتعلــق 
ــض  ــن تعوي ــه، ولك ــامة أراضي ــه وس ــدي وحريت ــيادة بل بس
ــا  ــو م ــرويس”، وه ــدوان ال ــببها الع ــي س ــع األرضار الت جمي
يعنــي أنــه يســعى إىل اســتعادة الســيطرة عــى األرايض التــي 
ضمتهــا روســيا، ولكــن كذلــك إىل مطالبــة روســيا بتعويضــات، 

وهــي مواقــف لــن تتجــاوب معهــا موســكو. 

وقــد كشــف بلينكــن أثنــاء اجتاعــات عــرب الفيديــو مــع 
ــة الســبع، يف 22 ديســمرب، عــن  ــة دول مجموع وزراء خارجي



العدد 1719 3|27 ديسمبر 2022

رسائل الواليات المتحدة وروسيا عقب زيارة الرئيس األوكراني واشنطن

ــال  ــي خ ــه زيلينس ــذي اقرتح ــادل”، ال ــام الع ــرة “الس فك
زيارتــه واشــنطن. ووصــف بلينكــن طــرح الرئيــس األوكــراين 
ــن أن أي ســام يجــب  ــدة”، وأوضــح بلينك ــة جي ــه “بداي بأن
أن يكــون “عــادالً ومســتداماً”. ويتمثــل الســام العــادل، وفقــاً 
ــا  ــة، أم ــن األرايض األوكراني ــا م ــيا قواته ــحب روس ــه، يف س ل
الســام املســتدام فيتمثــل يف تقديــم ضانــات ألوكرانيــا، 

ــا مســتقباً. ــه به ــا فعلت بعــدم تكــرار روســيا م

ــورات  ــة تص ــا ثاث ــد كان لديه ــة، فق ــا اإلدارة األمريكي أم
اإلدارة  داخــل  أتبــاع  منهــا  ولــكل  أوكرانيــا،  يف  للســام 
األمريكيــة. ويتمثــل التصــور األول، يف خطة زيلينســي نفســه 
ــع  ــن جمي ــرويس م ــحاب ال ــل يف االنس ــي تتمث ــام، والت للس
األرايض األوكرانيــة، مبــا يف ذلــك شــبه جزيــرة القــرم ومناطــق 
ــة لروســيا  ــوات موالي ــا ق ــي ســيطرت عليه ــاس الت رشق دونب
منــذ 2014. أمــا التصــور الثــاين، فتتمثــل يف انســحاب روســيا 
إىل خطــوط الســيطرة يف عــام 2014، أي التســليم بســيطرتها 
ــي كانــت خاضعــة  ــاس، والت عــى القــرم وأجــزاء مــن الدونب
ــق  ــث فيتعل ــار الثال ــا الخي ــيا. أم ــن لروس ــن املوال للمتمردي
باالنســحاب مــن دونبــاس، ولكــن ليــس شــبه جزيــرة القــرم، 
التــي ضمتهــا روســيا يف 2014. ورفــض زيلينســي الخياريــن 

الثاين والثالث. 

ــاً  ــارض كلي ــة للســام تتع والشــك أن التصــورات األمريكي
ــكا  ــرة أمري ــر دائ ــد مدي ــا هــو مطــروح روســياً، إذ أك مــع م
الشــالية بالخارجيــة الروســية، ألكســندر دارتشــييف، يف 
23 ديســمرب، عــى اســتعداده للتوصــل لســام، ولكــن بعــد 
انتهــاء العمليــات العســكرية الروســية بضــم األقاليــم األربعــة 
ــع  ــكو م ــة ملوس ــات األمني ــة الضان ــم مناقش ــة، ث األوكراني
ــوم  ــد ي ــه بع ــار إلي ــا أش ــاً مل ــك وفق ــدة، وذل ــات املتح الوالي

ــة.  ــات األمريكي ــن التريح ــد م واح

وبطبيعــة الحــال، فــإن التصوريــن الــرويس واألوكــراين 
ــدى  ــج حــرب الشــتاء، وم ــف عــى نتائ للســام ســوف يتوق
متكــن روســيا مــن الســيطرة عــى مناطــق إضافيــة يف األقاليــم 
ــن  ــرة البلدي ــبق أن نظ ــا س ــف م ــة. ويكش ــة األربع األوكراني
ــض،  ــا البع ــن بعضه ــاً ع ــاً جوهري ــف اختاف ــام تختل للس
ــكرية  ــى األداة العس ــل ع ــتمرار التعوي ــي اس ــا يعن ــو م وه

ــراع.  ــم ال لحس

وأكــد هــذا األمــر، هــري كيســنجر، والــذي أكــد إمكانيــة 
إجــراء اســتفتاء تحــت إرشاف دويل للبــت يف أمــر األرايض 
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ــت  ــا إذا ثب ــال م ــرويس، يف ح ــاد ال ــت إىل االتح ــي انضم الت
اســتحالة العــودة إىل املشــهد الــذي كانــت عليــه األوضــاع يف 
عــام 2014، وهــو مــا يعنــي أن نتائــج الســام ســوف تتحــدد 

ــدان.  أوالً يف املي

ــنطن  ــت واش ــوت: أعلن ــخ باتري ــا بصواري ــداد أوكراني 3- إم
ــام  ــا بنظ ــداد أوكراني ــيتم إم ــه س ــي أن ــارة زيلينس ــاء زي أثن
الدفــاع الجــوي “باتريــوت”، بعدمــا شــدد عــى حاجته املاســة 
ــة  ــة التحتي ــات القــوات الروســية عــى البني ــه لصــد رضب إلي
ــاء، إذ متكنــت  ــا، خاصــة محطــات الكهرب ــة يف أوكراني الحيوي
موســكو مــن تدمــر أغلــب منظومــات الدفــاع الجــوي التــي 
كانــت أوكرانيــا متتلكهــا، خاصــة “إس 300”، فضــاً عــن نفــاد 
ذخرتهــا، وهــو مــا تطلــب إبــدال هــذه املنظومــة بغرهــا. 

وياحــظ أن نظــام الدفــاع الجــوي الصاروخــي باتريــوت، 
وهــو نظــام دفاعــي تكتيــي يوفــر الحايــة ملواقــع مهمــة من 
ــة،  ــل منشــآت الطاق املنظــور االســرتاتيجي أو العســكري، مث
وذلــك يف محاولــة لحايتهــا مــن الهجــات الروســية، إذ 
ال ميكــن أن يوفــر هــذا النظــام الحايــة ملجمــل األرايض 

ــا.  ــعة منه ــق واس ــة، أو مناط األوكراني

وياحــظ أن هــذه النظــم لــن تكــون قــادرة عــى تأمــن 
ــة  ــكرية املهم ــع العس ــة أو املواق ــة األوكراني ــآت الطاق منش
بشــكل كامل، نظراً ألن موســكو تعمد إىل اســتنزاف منظومات 
الدفــاع الجــوي األوكرانيــة عــرب إرســال صواريــخ وهميــة إىل 
ــك  ــي تســتهدف منشــآت الطاقــة، وذل ــخ الت جانــب الصواري

إلضعــاف فاعليــة نظــم الدفــاع الجــوي األوكرانيــة. 

ــوف  ــلحة س ــذه األس ــل ه ــال مث ــإن إرس ــل، ف ويف املقاب
تــؤرش إىل تــورط أمريــي إضــايف يف الــراع عــرب إرســال 
مزيــد مــن القــوات الغربيــة، تحــت ســتار املرتزقــة لتشــغيل 
ــذه  ــرش ه ــنطن ن ــا أرادت واش ــة إذا م ــم، خاص ــذه النظ ه
النظــم برسعــة. فوفقــاً للخــرباء العســكرين األمريكيــن، فــإن 
ــهر، يف  ــدة أش ــتغرق ع ــوف يس ــوت س ــى باتري ــب ع التدري
حــن أن تدريــب عنــارص الجيــش األمريــي عــى صيانتهــا أو 
إصاحهــا يســتغرق عامــاً كامــاً. ولــن يكــون بإمــكان أوكرانيا 
ــة الهجــات  ــا أرادوا مواجه ــدة، إذا م االنتظــار كل هــذه امل

ــة. ــم التحتي الروســية عــى بنيته

الرئيــس  طلــب  األخــرى:  زيلينســي  مطالــب  رفــض   -4
األوكــراين خــال زيارتــه إىل واشــنطن الحصــول عــى أســلحة 
أمريكيــة أخــرى، عــى غــرار دبابــات “إبرامز” ومقاتــات “إف 
16”، والصواريــخ دقيقــة التوجيــه طويلــة املــدى، والطائــرات 
املســرة، وهــو مــا رفضتــه واشــنطن، غــر أنــه مــن املاحــظ 
أن واشــنطن كانــت تتحفــظ يف البدايــة عــى إمــداد أوكرانيــا 
ــة عــى إمدادهــا  ــم اتجهــت للموافق ــوت، ث ــخ باتري بصواري

بهــا بعدمــا نجحــت موســكو يف تدمــر نظــم الدفــاع الجــوي 
األوكرانيــة أو اســتنفاد ذخرتهــا، وهــو مــا يعنــي أن واشــنطن 
قــد تلجــأ إىل املوافقــة مســتقباً عــى إمــداد أوكرانيــا بهــذه 
األســلحة، غــر أن هــذا األمــر ســوف يرتتــب عليه إرســال مزيد 
مــن القــوات الغربيــة تحــت ســتار املرتزقــة، مبــا يحملــه ذلــك 

مــن مخاطــر تصعيــد عاليــة.

وعــرّب الرئيــس بايــدن عــن ذلــك يف املؤمتــر الصحفــي 
الــذي عقــده مــع زيلينســي، حينــا أجــاب عــن ســؤال حــول 
الصواريــخ دقيقــة التوجيــه، حيــث أكــد أن مثــل هــذا األمــر 
ــا،  ــم أوكراني ــف دع ــف خل ــدة دول الحل ــر وح ــوف يدم س
ــيا،  ــد روس ــرب ض ــاب “إىل ح ــر يف الذه ــا ال تفك ــراً ألنه نظ

ــة”.    ــة ثالث ــرب عاملي ــون إىل ح ــم ال يهدف فه

رد فعل موسكو
اتجهــت موســكو للــرد عــى زيــارة زيلينســي إىل واشــنطن، 

وذلــك مــن خــال الخطــوات التاليــة:

1- التأكيــد عــى تــورط واشــنطن يف الــراع: اســتغلت 
ــارة زيلينســي  ــا خــال زي موســكو الدعــم األمريــي ألوكراني
للتأكيــد أن واشــنطن باتــت طرفــاً يف الــراع ضــد روســيا، فقد 
اعتــرب الناطــق باســم الرئاســة الروســية، دميــرتي بيســكوف أن 

واشــنطن تشــن “حربــاً غــر مبــارشة” ضــد روســيا. 

ــى  ــة ع ــاء الرشعي ــك إىل إضف ــن ذل ــكو م ــدف موس وته
ــن  ــنطن م ــدف واش ــرى أن ه ــي ت ــية، والت ــة الروس الرسدي
ــل،  ــدى الطوي ــى امل ــيا ع ــاف روس ــو إضع ــا ه ــم أوكراني دع
وســبق وأن وظفــت وســائل إعاميــة روســية تريحــات 
ــت  ــي قال ــا مــركل، والت ــة الســابقة، أنجي املستشــارة األملاني
خالهــا إن اتفاقــات منســك كانــت تهــدف ملنــح كييــف 
الوقــت الــكايف لتعزيــز قدراتهــا العســكرية، وإنهــا اســتغلت 
هــذه الفرصــة جيــداً، وهــي اليــوم أقــوى مــا كانــت عليــه يف 
األعــوام 2014 – 2015، ليؤكــد الكرملــن صحــة تقيياتــه بــأن 
الغــرب مل يكــن أبــداً جــاداً يف تســوية األزمــة يف رشق أوكرانيــا 
مــن خــال اتفاقــات منســك، والتــي رفضــت كييــف تطبيقهــا، 
وهــو مــا أعــاد بوتــن التأكيــد عليــه يف 22 ديســمرب: “صربنــا 
ــا  ــع أوكراني ــة )م ــات ســام معين ــد اتفاق ــاً يف عق ــا أم وصربن

ــا ببســاطة”. ــوا علين ــم تبــن أنهــم احتال والغــرب(، ث

تعتــرب عمليتهــا  فــإن موســكو  مــا ســبق،  ويف ضــوء 
العســكرية ضــد أوكرانيــا مــربرة متامــاً، لضــان أمنهــا يف 
مواجهــة مســاعي الواليــات املتحــدة لضــم أوكرانيــا إىل حلــف 
األطلــي، ومــن ثــم نــرش قواعــد الحلــف بالقــرب مــن 
ــى  ــروس ع ــادة لل ــف اإلب ــن وق ــية، فضــاً ع الحــدود الروس

الســابقة. األوكرانيــة  األرايض 
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الرئيــس  علّــق  األمريكيــة:  باتريــوت  مــن  الســخرية   -2
الــرويس فادميــر بوتــن عــى نوايــا واشــنطن نــرش صواريــخ 
املنظومــة  أن  تأكيــده  بالســخرية، وذلــك عــرب  باتريــوت 
األمريكيــة قدميــة متامــاً، وال تعمــل كــا تعمــل منظومــة “إس 
– 300” الروســية، ومؤكــداً أن روســيا ســوف تجــد حــاً لهــا، 
يف إشــارة ضمنيــة إىل أنهــا ســتعمل عــى تحييدهــا. وياحــظ 
أن قــدرات باتريــوت تبــدو أقــل يف بعــض املواصفــات الفنيــة 

ــية.  ــة “إس 300” الروس ملنظوم

3- تأكيــد موســكو تحقيــق أهــداف أخــرى: ســعت موســكو 
ــا  ــن أهدافه ــب م ــق جان ــا يف تحقي ــى نجاحه ــد ع إىل التأكي
العســكرية يف أوكرانيــا، وهــو مــا مل يقتــر عــى ضــم أراٍض 
أوكرانيــة إليهــا، ولكــن كذلــك نــزع ســاح أوكرانيــا، وهــو مــا 
يتــم مــن خــال تدمــر البنيــة التحتيــة العســكرية األوكرانيــة، 
باإلضافــة إىل نفــاذ مخزونــات أوكرانيــا رسيعــاً مــن األســلحة، 

وهــو مــا انعكــس ســلباً كذلــك عــى الــدول الداعمــة لهــا.

ووفقــاً للتقديــرات الغربيــة، فقــد اســتخدمت روســيا 
ذخــرة يف يومــن أكــر مــن مخــزون الجيــش الربيطــاين. كــا 
أنــه يف ظــل معــدالت اســتهاك املدفعيــة األوكرانيــة الحاليــة، 
ــن  ــة قــد تســتمر ملــدة أســبوع ول ــات الربيطاني فــإن املخزون
يكــون حلفــاء اململكــة املتحــدة األوروبيــون يف وضــع أفضــل. 

ومــن جهــة أخــرى، أمــدت الواليــات املتحــدة أوكرانيــا بحــوايل 
ثلــث مخزونهــا مــن صواريــخ جافلــن املضــادة للمدرعــات، 
وصواريــخ ســتنجر املضــادة للطائــرات، غــر أنهــا لــن تكــون 

قــادرة عــى تعويــض هــذه املخزونــات رسيعــاً. 

ــتة  ــا س ــلت فرنس ــا أرس ــه عندم ــرى، فإن ــة أخ ــن جه وم
مدافــع هاوتــزر ذاتيــة الدفــع مــن طــراز “قيــر” إىل أوكرانيــا 
ــليم  ــل تس ــرب تأجي ــك ع ــت بذل ــا قام ــر 2022، فإنه يف أكتوب
طلبيــة دمناركيــة لهــذا النــوع مــن املدفعيــة. وكشــفت هــذه 
ــدول  ــة العســكرية لل ــة الصناعي ــن انكــاش البني ــع ع الوقائ
الغربيــة، خاصــة األوروبيــة، أي أن الحــرب مل متثــل اســتنزافاً 
ــة الداعمــة  ــدول الغربي ــك لل ــا، ولكــن كذل عســكرياً ألوكراني

لهــا. 

ويف الختــام، تكشــف الوقائــع الســابقة عــن أن تصــورات 
الســام بــن روســيا وواشــنطن متباينــة بشــدة، وســوف يكــون 
العامــل الحاســم يف تغيــر ذلــك الوضــع، أو إحــداث تقارب يف 
طروحــات الســام هــو الوضــع امليــداين عــى األرض، وتحديــداً 
قــدرة أوكرانيــا عــى الصمــود أمــام الهجــات الروســية خــال 
ــوف  ــدة س ــة جدي ــة أوكراني ــتاء، إذ أن أي انتكاس ــل الش فص
يجعــل أطروحــات الســام األوكرانيــة مســتحيلة، ويفتــح 
البــاب عــى التفــاوض عــى أســاس الرؤيــة الروســية للســام. 
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