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يعيـــش العـــامل منـــذ نوفمـــر 2021، عـــى وقـــع تصاعـــد األحـــداث عـــى 
ـــن  ـــر بوت ـــس فالدمي ـــد الرئي ـــد حش ـــة، بع ـــية - األوكراني ـــدود الروس الح
ـــم يف  ـــن النظـــام الحاك ـــوده، ُمهددي ـــف مـــن جن ـــد عـــى 100 أل ـــا يزي م
ـــكري  ـــل العس ـــدأ التدخ ـــد، ب ـــن التصعي ـــهر م ـــدة أش ـــد ع ـــف. وبع كيي
الـــرويس يف أوكرانيـــا يـــوم 24 فرايـــر 2022، يف خطـــوة كانـــت ُمحتملـــة، 

ولكنهـــا ليســـت ُمتوقعـــة.

وتختلـــف طبيعـــة الحـــرب الحاليـــة عـــن العمليـــات العســـكرية الســـابقة 
ـــه  ـــرم وســـوريا، ألن ـــرة الق ـــا وشـــبه جزي ـــن يف جورجي ـــا بوت ـــي خاضه الت
هـــذه املـــرة ال يواجـــه النظـــام األوكـــراين فقـــط، ولكنـــه يواجـــه املجتمـــع 
ـــا  ـــك صـــارت لدين ـــارش. لذل ـــن األورويب بشـــكل مب د األم ـــدِّ الغـــريب، ويُه
ــاء  ــا إىل أنحـ ــراف، ووصلـــت تداعياتهـ ــددة األطـ ــة، متعـ ــة عامليـ أزمـ
ـــا يف  ـــيا وأوكراني ـــا روس ـــي تحتله ـــة الت ـــن املكان ـــاً م ـــة، انطالق ـــامل كاف الع

ـــي. االقتصـــاد العامل

ـــا  ـــرز م ـــرض أب ـــة«، إىل ع ـــن »رؤى عاملي ـــم )17( م ـــدد رق ـــدف الع ويه
ـــة حـــول الحـــرب  ـــه مراكـــز الفكـــر واملجـــالت ودور النـــر الغربي تداولت
الروســـية يف أوكرانيـــا، مـــع األخـــذ يف االعتبـــار أن هـــذه الـــرؤى الغربيـــة 
تنطـــوي عـــى انحيـــازات ال ميكـــن إغفالهـــا ضـــد موســـكو. ويتضمـــن هـــذا 
ـــه للوضـــع الراهـــن،  ـــن يف إدارت ـــر بوت ـــى فك ـــدد تســـليط الضـــوء ع الع
ـــدى  ـــية وم ـــدات الروس ـــع التهدي ـــة م ـــوى الغربي ـــل الق ـــم تعام وتقيي
نجـــاح العقوبـــات االقتصاديـــة يف هـــذا الصـــدد، مـــع التطـــرق إىل ســـالح 
ـــية،  ـــوات الروس ـــة الق ـــه يف مواجه ـــدى فعاليت ـــة وم ـــة األوكراني املقاوم
وكذلـــك حـــدود تأثـــر التحالـــف بـــن الصـــن وروســـيا بالحـــرب الحاليـــة، 
ــكري  ــل العسـ ــيناريوهات التدخـ ــات وسـ ــل تداعيـ ــوالً إىل تحليـ وصـ

ـــا. ـــرويس يف أوكراني ال

• “رؤى عامليــة” تصــدر عــن “املســتقبل لألبحــاث والدراســات املتقدمــة”، وتهــدف إىل عــرض أبــرز مــا 
يُنــر يف مراكــز الفكــر واملجــات ودور النــر الغربيــة، مــن أفــكار غــر تقليديــة واتجاهــات صاعــدة يف 

مختلــف املجــاالت السياســية واألمنيــة والعســكرية واالقتصاديــة واالجتامعيــة والتكنولوجيــة.

• اآلراء الــواردة يف اإلصــدار تعــر عــن كُتّابهــا، وال تعــر بالــرورة عــن آراء “املســتقبل لألبحــاث 
والدراســات املتقدمــة”.
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أواًل: كيف يفكر »بوتين« في حرب أوكرانيا؟
أســـتاذة  خروشـــوفا«،  إل  »نينـــا  كتبـــت 
ـــة، عـــى موقـــع »بروجيكـــت  الشـــؤون الدولي
ــاالً  ــنديكيت« Project-Syndicate، مقـ سـ
يـــدور يف ذهـــن  الـــذي  بعنـــوان: »مـــا 
ـــس  ـــرار الرئي ـــأن ق ـــرّت ب ـــه أق ـــن؟«)1(. وفي بوت
ــكري  ــل العسـ ــن، بالتدخـ ــر بوتـ ــرويس، فالدميـ الـ
يف أوكرانيـــا يتحـــدى أي منطـــق ســـيايس، حتـــى منطـــق 

ــا.  ــد وصفهـ ــى حـ ــدد«، عـ ــتبدادي املتشـ »االسـ

وتابعـــت خروشـــوفا: »مـــع هجومـــه غـــر املـــرر، ينضـــم 
ـــس  ـــن، لي ـــر العقاني ـــاة غ ـــن الطغ ـــة م ـــن إىل سلســـلة طويل بوت
ـــى  ـــاظ ع ـــد أن الحف ـــذي كان يعتق ـــتالن، ال ـــف س ـــم جوزي أقله
ســـلطته يتطلـــب توســـعاً مســـتمراً لهـــا. ودفـــع هـــذا املنطـــق 
ـــك  ـــا يف ذل ـــعبه، مب ـــد ش ـــة ض ـــع مروع ـــكاب فظائ ـــتالن إىل ارت س
التســـبب يف مجاعـــة أدت إىل مـــوت مايـــن األوكرانيـــن جوعـــاً«.

وتســـاءلت خروشـــوفا: مـــا هـــي نهايـــة لعبـــة بوتـــن؟ 
ـــة  ـــة التحتي ـــر البني ـــو« بتدم ـــف »النات ـــة حل ـــد معاقب ـــل يري ه
ـــة«  ـــا؟ هـــل يأمـــل يف تنصيـــب حكومـــة »دمي العســـكرية ألوكراني
ـــم.  ـــة عـــى هـــذه األســـئلة بنع ـــد تكـــون اإلجاب ـــا؟ ق عـــى أوكراني
لكـــن الســـبب الحقيقـــي لتدخـــل بوتـــن عســـكرياً يف أوكرانيـــا 
هـــو أقـــل برجامتيـــة بكثـــر، وأكـــر إثـــارة للقلـــق. يبـــدو أن 
بوتـــن قـــد استســـلم لهوســـه بــــ »األنـــا«، الســـتعادة مكانـــة 
ــوح.  ــدد بوضـ ــا املحـ ــال نفوذهـ ــى مبجـ ــوة عظمـ ــيا كقـ روسـ
ـــم فيـــه مـــع  ــا يحلـــم بعقـــد مؤمتـــر دويل جديـــد، يُقسِّ ورمبـ
ـــتعادة  ـــم، والس ـــام بينه ـــامل في ـــى، الع ـــوى العظم ـــادة الق ـــي ق باق
ـــال  ـــن خ ـــك م ـــية«، وذل ـــيحية األرثوذكس ـــيا املس ـــة روس »مملك
بنـــاء »اتحـــاد رويس« يشـــمل كاً مـــن روســـيا وأوكرانيـــا 

ــتان. ــية يف كازاخسـ ــق الروسـ ــيا واملناطـ وبياروسـ

ولكـــن يبـــدو أن »غـــزو« بوتـــن ألوكرانيـــا قـــد عـــزل 
ـــه  ـــر أتباع ـــن أك ـــاً م ـــع بعض ـــذي دف ـــر ال ـــاره، األم ـــاءه وأنص حلف
ـــييك  ـــس التش ـــن الرئي ـــه، م ـــة أفعال ـــرب، إىل إدان ـــاً يف الغ إخاص
»ميلـــوش زميـــان« إىل رئيـــس الـــوزراء املجـــري »فيكتـــور 
ـــيا  ـــذ روس ـــي نب ـــا يعن ـــزو« رمب ـــان«. واألخطـــر أن هـــذا »الغ أورب
عامليـــاً لعقـــود، مـــام يُهـــدد عقـــوداً مـــن التنميـــة االجتامعيـــة 
واالقتصاديـــة، وقـــد يُدمـــر اآلمـــال التـــي يحملهـــا الـــروس يف 

ــتقبل. املسـ

»جوانـــا  صـــارت  نفســـه،  الخـــط  عـــى 
زوســـتيك«، الباحثـــة املتخصصـــة يف الشـــأن 
هـــاوس«  »تشـــاتام  معهـــد  يف  الـــرويس 
يف   ،Chatham House لنـــدن  ومقـــره 
يف  بوتـــن  »ضعـــف  بــــ  املُعنـــون  مقالهـــا 
ـــى أن  ـــدت ع ـــث أكّ ـــام«)2(، حي ـــرأي الع ـــة لل ـــوط األمامي الخط
بوتـــن أخطـــأ يف حســـاباته بشـــأن الـــرأي العـــام يف أوكرانيـــا.

فعـــى الرغـــم مـــن أن العديـــد مـــن األوكرانيـــن شـــعر يف 
الســـنوات األخـــرة بخيبـــة أمـــل بشـــأن سياســـات حكومتهـــم، 
ـــة.  ـــم األوكراني ـــن بهويته ـــر مبال ـــم غ ـــي أنه ـــذا ال يعن ـــن ه لك
فالفكـــرة القائلـــة بـــأن العنـــف الـــرويس الحـــايل ضـــد شـــعب 
ـــن  ـــول م ـــم أو القب ـــى بالدع ـــن أن يحظ ـــا ميك ـــة أوكراني وحكوم
ـــل  ـــة، والدلي ـــرة وهمي ـــي فك ـــن، ه ـــن األوكراني ـــرة م ـــداد كب أع
أن املقاومـــة األوكرانيـــة كلّفـــت بوتـــن – حتـــى اآلن- خســـائر 

ـــة. ـــر الكاتب ـــد ذك ـــى ح ـــع، ع ـــام توق ـــر م أك

ــن  ــائر لـ ــك الخسـ ــة وتلـ ــذه املقاومـ ــد أن هـ ــن املؤكـ ومـ
ــا احتـــاالً  ــيا عـــى احتـــال أوكرانيـ تنتهـــي إذا أقدمـــت روسـ
ـــروب  ـــن ح ـــيا يف ش ـــمعة روس ـــن س ـــم م ـــد؛ فبالرغ ـــل األم طوي
معلومـــات فّعالـــة، فـــإن قـــدرة آلـــة الدعايـــة الروســـية عـــى 
»كســـب القلـــوب والعقـــول« يف أوكرانيـــا كانـــت فاشـــلة 

ــر. ــكاد تُذكـ ــي اآلن ال تـ ــنوات، وهـ لسـ

ــراً  ــاً كبـ ــارت الحـــرب تحديـ وعـــى الجانـــب الـــرويس، صـ
لســـيطرة بوتـــن عـــى الـــرأي العـــام املحـــي، فالســـلطات 
ـــع تدفـــق املعلومـــات  ـــة ملن ـــا وســـيلة فّعال الروســـية ليســـت لديه
مـــن أوكرانيـــا إىل روســـيا عـــر شـــبكات األصدقـــاء والعائلـــة. 
ــن  ــرب بـ ــة للحـ ــاعر املناهضـ ــي أن املشـ ــذا ال يعنـ ــن هـ ولكـ
ـــح،  ـــيايس واض ـــر س ـــا تأث ـــون له ـــن أن يك ـــرويس ميك ـــور ال الجمه

ــادرة عـــى قمـــع االحتجـــاج. ــية قـ ألن الســـلطات الروسـ

ــام  ــل للنظـ ــة أن التحـــدي الحقيقـــي املُحتمـ ــرى الكاتبـ وتـ
ـــة،  ـــة الحاكم ـــل النخب ـــام داخ ـــدره االنقس ـــيكون مص ـــرويس س ال
ــدي  ــتعد لتحـ ــل مسـ ــاك فصيـ ــون هنـ ــا يكـ ــداً عندمـ وتحديـ
ســـلطة بوتـــن واإلطاحـــة بـــه بدعـــم شـــعبي، حيـــث يأمـــل 
ـــن  ـــيا، لك ـــر« يف روس ـــاب الق ـــدوث »انق ـــرون اآلن يف ح الكث
ـــدث. ـــذا الح ـــل ه ـــوع مث ـــة وق ـــر احتاملي ـــتحيل تقدي ـــن املس م
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رؤية غربية للحرب الروسية في أوكرانيا )ملف خاص(

ثانيًا: تقييم تعامل القوى الغربية مع روسيا
يف مقابــل تحليــل تفكــر بوتــن يف مجريــات 
فحــص  البديهــي  مــن  أوكرانيــا،  يف  حربــه 
ــرب. ويف  ــيا والح ــع روس ــريب م ــل الغ التعام
هــذا اإلطــار، جــاء مقــال »ريتشــارد هــاس«، 
 ،CFR »ــة ــات الخارجي ــس العالق ــس »مجل رئي
عــى موقــع املجلــس بعنــوان »كيــف ميكــن للعــامل 

أن يؤثــر عــى خيــارات بوتــن املصريــة يف أوكرانيــا؟«)3(

ورأى هــاس أن بوتــن قــرر خــوض حــرب اختياريــة غــر 
مــررة، وقــد تبــن بالفعــل أنهــا كانــت »خيــاراً ســيئاً«، حيــث مل 
ــد  ــن ق ــع. واتضــح أن بوت ــام كان يتوق ــاً ك ــق انتصــاراً رسيع يحق
حكــم عــى إدارة الرئيــس األمريــيك، جــو بايــدن، بأنهــا لــن تكــون 
قــادرة وغــر راغبــة يف الــرد بشــكل فّعــال عــى »غــزو« أوكرانيــا.

ــن،  ــة بوت ــت اإلدارة األمريكي ــك، واجه ــن ذل ــدالً م ــن ب ولك
حيــث أنشــأت تحالفــاً قويــاً للــرد عــى التدخــل العســكري 
حلفائهــا،  مــع  االســتخباراتية  املعلومــات  وشــاركت  الــرويس، 
ونظّمــت  أوكرانيــا،  إىل  كبــرة  عســكرية  معــدات  وشــحنت 
وطبّقــت عقوبــات متعــددة األطــراف غــر مســبوقة أرضت بشــدة 
باالقتصــاد الــرويس. أّمــا أملانيــا، التــي طاملــا نظــر إليهــا بوتــن عــى 
ــب  ــت خــط أنابي ــد علّق ــو«، فق ــة يف »النات ــة الضعيف ــا الحلق أنه
ــة  ــات االقتصادي ــت إىل العقوب ــريم 2«، وانضم ــورد س ــاز »ن الغ
ضــد روســيا، وأرســلت أســلحة إىل أوكرانيــا، وأعلنــت زيــادة كبــرة 

ــي. ــا الدفاع يف إنفاقه

ويؤكــد هــاس عــى رضورة حفــاظ واشــنطن عى اســراتيجيتها 
الرئيســية يف الضغــط عــى بوتــن، من خــال تعزيــز قــدرة أوكرانيا 
العســكرية، وفــرض املزيــد مــن العقوبــات االقتصاديــة، وإرســال 
تهديــدات إىل الحكومــة الروســية بشــأن »االنتقــام القــوي« الــذي 

ميكــن أن تتوقعــه إذا اســتمرت يف الحــرب. 

عـــى املنـــوال نفســـه، جـــاء التقريـــر املنشـــور 
ــة  ــات الدوليـ ــة األزمـ ــع مجموعـ ــى موقـ عـ
ــرد  ــا: الـ ــرب يف أوروبـ ــوان »الحـ ICG، بعنـ
عـــى الغـــزو الـــرويس ألوكرانيـــا«)4(، والـــذي 
رأى أن الكرملـــن يبـــدو عازمـــاً عـــى االســـتمرار 
ـــع  ـــا يدف ـــرب، م ـــراً يف الح ـــار أكـــر تدم يف مس
ــف  ــم التكاليـ ــعهم لتعظيـ ــا يف وسـ ــوا مـ ــرب إىل أن يفعلـ الغـ

بالنســـبة لروســـيا، لـــردع أي عـــدوان يف املســـتقبل.

ـــة أداة  ـــات االقتصادي ـــإن العقوب ـــر، ف ـــذا التقري ـــب ه وحس
ــذه  ــن بهـ ــايل الكرملـ ــل أال يُبـ ــن املحتمـ ــا، فمـ ــتهان بهـ ال يُسـ
العقوبـــات، لكنهـــا ســـتكون ذات آثـــار عميقـــة عـــى الشـــعب 
ـــكرية  ـــرة العس ـــاً للمغام ـــل حامس ـــه أق ـــدو أن ـــذي يب ـــرويس، ال ال
الحاليـــة يف أوكرانيـــا، عـــى عكـــس الوضـــع يف عـــام 2014، 
ـــذا  ـــى ه ـــاظ ع ـــرم. وللحف ـــرة الق ـــبه جزي ـــن ش ـــم بوت ـــد ض عن
ـــة  ـــوى الغربي ـــات املتحـــدة والق ـــر الوالي املكســـب، ينصـــح التقري
ـــرر  ـــة ال م ـــرويس بإجـــراءات عقابي ـــروا غضـــب الشـــعب ال أاّل يث
ــر  ــو األمـ ــرات، وهـ ــى التأشـ ــامل عـ ــر الشـ ــل الحظـ ــا، مثـ لهـ

الـــذي رمبـــا يـــأيت بنتائـــج عكســـية.

ـــط  ـــد ضب ـــو« إىل أن يُعي ـــف »النات ـــر حل ـــو التقري ـــك يدع كذل
قوتـــه يف أوروبـــا، لطأمنـــة الحلفـــاء بالقـــرب مـــن روســـيا أوالً 
ــات  ــرة التدريبـ ــن وتـ ــع مـ ــمل الرفـ ــا يشـ ــل كل يشء، مبـ وقبـ
ـــلحة  ـــة باألس ـــة األوكراني ـــم الدول ـــتمرار يف دع ـــكرية، واالس العس

واإلمـــدادات.

ويبـــدو أن التقريـــر متشـــائم بشـــأن املســـتقبل، يف الوقـــت 
الحـــايل، حيـــث يـــرى أن أوكرانيـــا لهـــا أهميـــة خاصـــة يف 
موســـكو، وبالنســـبة لبوتـــن نفســـه، وال ميكـــن االفـــراض بـــأن 
ـــح  ـــر املُرجَّ ـــن غ ـــك، م ـــد. لذل ـــذا الح ـــد ه ـــتتوقف عن ـــيا س روس
ــا  ــي أعّدهـ ــادة التـ ــراءات املضـ ــية واإلجـ ــرِّ الدبلوماسـ أن تُغـ
ــب أن  ــمَّ يجـ ــن ثَـ ــكو، ومـ ــة يف موسـ ــة املزاجيـ ــرب الحالـ الغـ

يســـتعد الغـــرب لألســـوأ.

أكـــد »بـــن رشايـــر« و»ويليـــام ألبـــريك«، 
الدراســـات  يف  املتخصصـــان  الباحثـــان 
االســـراتيجية، ذلـــك املعنـــى نفســـه، يف 
مقالهـــا املنشـــور عـــى موقـــع املعهـــد 
 ،IISS االســـراتيجية  للدراســـات  الـــدويل 
ــو«.)5( ورأى  ــيا ورد الناتـ ــرب روسـ ــوان »حـ بعنـ
املقـــال أن التدخـــل العســـكري الـــرويس يف أوكرانيـــا هـــو 
ــت  ــه، يف وقـ ــي   األورويب بأكملـ ــكل األمنـ ــى الهيـ ــوم عـ هجـ
ـــك،  ـــع ش ـــة موض ـــة القدمي ـــة األوروبي ـــات األمني ـــارت الضان ص
ـــراتيجيته  ـــح اس ـــو« أن يُصل ـــف »النات ـــت لحل ـــان الوق ـــا ح ورمب

ــه. ــكل قوتـ وهيـ

ـــه  ـــو« يف وثائق ـــوم »النات ـــال أن يق ـــه املق ـــو إلي ـــا يدع وأول م
ـــا  ـــو م ـــيا كخصـــم، وه ـــف روس ـــام 2022، بتصني االســـراتيجية لع
فعلتـــه األخـــرة بالفعـــل تجـــاه الحلـــف. والقيـــام بذلـــك لـــن 
ـــو«  يرســـل فقـــط رســـالة واضحـــة إىل موســـكو مفادهـــا أن »النات
بـــات يســـتجيب لخططهـــا بشـــكل مناســـب، ولكنـــه ســـيوفر 
ـــأن  ـــف بش ـــاء الحل ـــن أعض ـــك ب ـــن التامس ـــر م ـــدراً أك ـــاً ق أيض

التخطيـــط للمســـتقبل.

ويشــر الباحثــان إىل رضورة أن مينــح »الناتــو« العضويــة 
عاقاتهــام  لتعزيــز  وفنلنــدا،  الســويد  مــن  لــكل  الكاملــة 
االســراتيجية والدفاعيــة القويــة مــع الحلــف؛ نظــراً لقربهــام 
الجغــرايف الوثيــق مــن روســيا. إذ ســيلعب هــذان الريــكان دوراً 
جيوسياســياً رئيســياً يف قــدرة »الناتــو« العملياتيــة عــى تشــكيل 

رادع موثــوق بــه يف األجنحــة الشــاملية والرقيــة.



6
 العدد 17، 12 مارس 2022

مركز المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة

ويدعــو املقــال »الناتو« إىل تنشــيط الردع الدفاعــي الصاروخي 
ــات  ــن التدريب ــل ب ــاء الفص ــا، وإلغ ــل يف أوروب ــدي املتكام التقلي
التقليديــة والنوويــة، ورمبــا تطويــر قــوات نوويــة أكــر مصداقيــة، 
مبــا يشــمل ذلــك دمــج الــردع النــووي الفرنــي يف الــردع النــووي 
األورويب الشــامل. وســيحتاج »الناتــو« أيضــاً إىل نــر قــوات 
ــح  ــا مين ــي، مب ــب الرق ــى الجان ــر ع ــكل أك ــة بش ــة قوي تقليدي
أعضــاء الحلــف القــدرة عــى تعقيــد التخطيــط العســكري الــرويس 

مســتقباً. 

جـــاء مقـــال »نيـــك بيكروفـــت«، الباحـــث 
يف  اإللكرونيـــة  السياســـة  يف  املتخصـــص 
الـــدويل،  للســـالم  كارنيجـــي  مؤسســـة 
تحـــت عنـــوان »يحتـــاج حلفـــاء أوكرانيـــا 
إىل إطـــار عمـــل أفضـــل لتقييـــم التهديـــدات 
ــن أن  ــب عـ ــدث الكاتـ ــه يتحـ ــيرانية«)6(. وفيـ السـ
التهديـــدات الســـيرانية مل تعـــد مخاطـــر نظريـــة فقـــط، بـــل 
ـــيا،  ـــد روس ـــة ض ـــدول املتحالف ـــع ال ـــه جمي ـــاً يواج ـــارت تحدي ص
وذلـــك مـــع انتشـــار األخبـــار حـــول مـــا ميكـــن أن تفعلـــه موســـكو 

يف الفضـــاء اإللكـــروين.

ـــاً  ـــيرانية تقدم ـــوى الس ـــر الق ـــن أك ـــدة م ـــيا واح ـــد روس وتع
ـــيرانية  ـــا الس ـــض عملياته ـــاً لبع ـــا هدف ـــت أوكراني ـــامل، وكان يف الع
ـــعت  ـــك، س ـــع ذل ـــرر. وم ـــاً بال ـــاً وإلحاق ـــوراً وطموح ـــر تط األك
معظـــم تعليقـــات الخـــراء إىل التقليـــل مـــن املخـــاوف مـــن أن 
ـــا أو  ـــم يف أوكراني ـــر حاس ـــا تأث ـــيكون له ـــة س ـــامت اإللكروني الهج
ـــد آخـــر مناهـــض لروســـيا. بينـــام تشـــر معظـــم األبحـــاث  يف أي بل
ـــة  ـــات اإللكروني ـــا( إىل أن العملي ـــن جميعه ـــة )إن مل يك األكادميي
ــا،  ــة يف أوكرانيـ ــوة املاديـ ــتخدام القـ ــامً السـ ــتلعب دوراً داعـ سـ
ـــل  ـــل تعطي ـــة )مث ـــات التخريبي ـــق العملي ـــن طري ـــط ع ـــس فق لي
ـــرب  ـــن ح ـــال ش ـــن خ ـــن م ـــس(، ولك ـــة والتجس ـــات العام الخدم
إلكرونيـــة قـــد تـــؤدي إىل تعطيـــل عمـــل القـــوات العســـكرية، 
ــات  ــة والقطاعـ ــة األوكرانيـ ــة التحتيـ ــدرات البنيـ ــض قـ أو تقويـ
ـــدرة عـــى  ـــن الق ـــا م ـــان أوكراني ـــدف حرم الرئيســـية لاقتصـــاد، به

ـــة. ـــات املدني ـــر واالضطراب ـــر الذع ـــؤدي إىل ن ـــام ي ـــال، م القت

ـــيناريوهات  ـــذه الس ـــكل ه ـــتعداد ل ـــب إىل االس ـــو الكات ويدع
ـــداً  ـــداً جدي ـــا بُع ـــب إىل أوروب ـــن جل ـــث إن بوت ـــوداوية«، حي »الس
ـــرب  ـــو الح ـــن، وه ـــدم اليق ـــى ع ـــاس ع ـــاً باألس ـــرب، قامئ ـــن الح م

ـــيرانية. الس

بوليــي«  »فوريــن  مجلــة  موقــع  عــى 
كتبــت   ،Foreign Policy األمريكيــة 
مقــاالً  جروتــر«،  دي  »كارولــن  الصحفيــة 
بعنــوان »حــرب بوتــن هــي أحــداث 11 
ســبتمر األوروبيــة«)7(. وفيــه تــرى أن الحــرب 
الدائــرة حاليــاً يف أوكرانيــا رمبــا تكــون نقطــة فاصلــة 

الحديــث. أوروبــا  تاريــخ  يف 

وتعتقــد الكاتبــة أن األوروبيــن فشــلوا يف التعامــل مــع بوتــن 
ــر إىل أســاس  ــت تفتق ــن، ألن دبلوماســيتهم كان ــر مــن عقدي ألك
ــة  ــا لعن ــى أنه ــرب ع ــرون إىل الح ــم ينظ ــة«، فه ــوة الصارم »الق
مــن املــايض، وبالتــايل تحدثــوا دامئــاً إىل بوتــن مــن موقــع ضعــف 
ــرم يف  ــم الق ــا وض ــزو« جورجي ــه إىل »غ ــام دفع ــوة، م ــس ق ولي

ــا. ــوم يســعى للســيطرة عــى أوكراني الســابق، والي

ويف مواجهــة التهديــدات النوويــة الحاليــة لبوتــن، يعيــد 
األوروبيــون اكتشــاف املثــل الاتينــي املعــروف: »إذا كنــت تريــد 
الســام، فاســتعد للحــرب«. لذلــك، تــرى الكاتبــة أنــه عــى 
األوروبيــن جعــل الحــرب خيــاراً مكلفــاً للغايــة بالنســبة لبوتــن، 
فــإذا كانــت أوروبــا تريــد االســتمرار يف العيــش بســام، فعليهــا أن 

ــركاً. ــاً مش ــة ودفاع ــة قوي ــة خارجي ــي سياس تبن

ــن يكــون ســهاً، فقــد عــاش  ــة أن هــذا ل ــة الحقيقي واملعضل
معظــم األوروبيــن يف ســام ألجيــال، وتحديــداً منــذ انتهــاء الحرب 
العامليــة الثانيــة يف عــام 1945. وعــى مــدى عقــود، بينــام كانــت 
الواليــات املتحــدة تهتــم بأمــن أوروبــا الغربيــة، كــرّس األوروبيــون 
ــب  ــارت مكات ــث ص ــم، حي ــام بينه ــام في ــز الس ــهم لتعزي أنفس
الحــرب الســابقة تُســمى وزارات الدفــاع، ويف الجامعــات الغربيــة 

تــم تجاهــل دراســات الحــرب لســنوات.

وال تــرى الكاتبــة أن هنــاك مــا يجــر بوتــن حاليــاً عــى 
ــة  ــار دول الكتل ــو إجب ــي نح ــل أن مي ــن املحتم ــل م ــع، ب الراج
الرقيــة الســابقة عــى الخــروج مــن حلــف »الناتــو«. لذلــك فهي 
تــرى أن هنــاك طريقــة واحــدة لوقــف خطــط بوتــن العدوانيــة، 
ــاً  ــياً واقتصادي ــة؛ سياس ــى درج ــرب إىل أق ــن الح ــع مث ــي رف وه

ــكرياً. وعس

كتــب »جيــف راثــي«، رئيــس املعهــد األمريــي 
للدراســات األملانيــة املعــارصة بجامعــة جونــز 
هوبكنــز، مقــاالً أيضــاً يف مجلــة »فوريــن 
ــورة  ــوان »بوتــن يتســبب يف ث بوليــي«، بعن
»الغــزو«  أن  إىل  يشــر  وفيــه  أملانيــة«)8(. 
الــرويس ألوكرانيــا قــد أدى إىل تغــر دراماتيــي يف 

ــرى. ــن الك ــراتيجية برل اس

ففــي 27 فرايــر 2022، ويف جلســة اســتثنائية للرملــان األملــاين، 
ــرويس عــى  وصــف املستشــار األملــاين، أوالف شــولتز، الهجــوم ال
أوكرانيــا بأنــه »نقطــة تحــول« تتطلــب جهــداً قوميــاً مــن أملانيــا 
ــن  ــم أعل ــا، ث ــي   يف أوروب ــيايس واألمن ــام الس ــى النظ ــاظ ع للحف
عــن إنشــاء صنــدوق بقيمــة 100 مليــار يــورو )113 مليــار دوالر( 
لصالــح الجيــش األملــاين، والتــزام حكومتــه مــن اآلن فصاعــداً 

بإنفــاق 2% مــن الناتــج املحــي اإلجــاميل عــى الدفــاع.
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رؤية غربية للحرب الروسية في أوكرانيا )ملف خاص(

وال شــك أن هــذه اإلجــراءات هي مبنزلــة »ثورة« داخــل أملانيا، 
مّهــدت لهــا التحالفــات السياســية الجديــدة يف البــاد، حيــث إن 
التحالــف الحاكــم الــذي يقــوده حــزب شــولتز؛ الدميقراطــي 
االجتامعــي )SPD(، بجانــب حــزب الخــر، وحــزب الدميقراطيــن 

األحــرار، يدافــع عــن موقــف أكــر رصامــة تجــاه موســكو.

وداخــل حزبــه، دعــا شــولتز إىل إعــادة تقييــم النهــج - الــذي 
ــاً  ــذي كان قامئ ــج ال ــن- تجــاه روســيا، وهــو النه ــه الزم ــا علي عف
ــلح.  ــن التس ــد م ــة، وإرث الح ــة املتبادل ــة االقتصادي ــى التبعي ع
ــاض  ــولتز لانقض ــة لش ــا فرص ــن ألوكراني ــزو« بوت ــّدم »غ ــد ق فق

ــم. عــى هــذا النهــج القدي

ومـــع ذلـــك، فالطريـــق أمـــام حكومـــة شـــولتز لـــن يكـــون 
ـــع  ـــيا واس ـــع روس ـــادي م ـــا االقتص ـــابك أملاني ـــث إن تش ـــهاً، حي س
النطـــاق، وســـيكون تقليـــل التبعيـــة أمـــراً ُمكلفـــاً لرلـــن. وقـــد 
يصبـــح خطـــر التضخـــم، وتأثـــر نقـــص الطاقـــة عـــى الصناعـــة 
األملانيـــة، عبئـــاً سياســـياً ســـتحاول املعارضـــة اســـتغاله. بينـــام 
ـــذي رســـمه شـــولتز-  ـــاء الجيـــش األملـــاين - ال سيســـتغرق مســـار بن
ـــن  ـــرويس م ـــوذ ال ـــاً. وإجـــامالً، ســـيكون اســـتئصال النف ـــاً طوي وقت
ـــب. ـــر الكات ـــة نظ ـــن وجه ـــدة، م ـــة معق ـــة عملي ـــة األملاني السياس

ثالثًا: انعكاسات فرض العقوبات على موسكو
ــل  ــدم التدخ ــا بع ــدة ودول أوروب ــات املتح ــرار الوالي ــوء ق يف ض
العقوبــات  كانــت  روســيا،  مواجهــة  يف  املبــارش  العســكري 
العســكري  الدعــم  بجانــب  األبــرز،  األداة  هــي  االقتصاديــة 
ــمَّ  ــن ثَ ــن، وم ــة بوت ــرب ملواجه ــد الغ ــة، يف ي ــة األوكراني للحكوم
ــن  ــف ع ــة الكش ــات يف محاول ــن التحلي ــرات م ــت الع انخرط

آثــار وأهميــة هــذه العقوبــات.

أحـــد أبـــرز هـــذه التحليـــالت نُـــر عـــى 
موقـــع مجلـــة »فوريـــن أفـــرز« األمريكيـــة 
إعـــداد  مـــن  وكان   ،Foreign Affairs
الســـيايس  الباحـــث  فيشـــان«،  »إدوارد 
البـــارز، و»كريـــس ميلـــر«، األســـتاذ املســـاعد 
ــل  ــوان »دليـ ــاء بعنـ ــية، وجـ ــوم السياسـ يف العلـ

الجديـــد«.)9( الروســـية  العقوبـــات 

ـــدن، بفـــرض  ـــيك، باي ـــام الرئيـــس األمري ـــل إىل قي ويشـــر التحلي
مجموعـــة مـــن العقوبـــات االقتصاديـــة عـــى روســـيا، أقـــوى بكثـــر 

ـــات  ـــن عقوب ـــام 2014. وتتضم ـــا يف ع ـــم فرضه ـــي ت ـــك الت ـــن تل م
ـــة  ـــوق امللكي ـــون وحق ـــى الدي ـــوداً ع ـــية، وقي ـــوك الروس ـــى البن ع
للـــركات اململوكـــة للدولـــة، وضوابـــط تصديـــر غـــر مســـبوقة 
مـــة لخفـــض واردات روســـيا عاليـــة التقنيـــة إىل النصـــف.  ُمصمَّ
ـــة مـــن  ـــات، إىل جانـــب إجـــراءات مامثل وال شـــك أن هـــذه العقوب
ـــتؤدي  ـــدة، س ـــات املتح ـــن للوالي ـــاء آخري ـــاد األورويب وحلف االتح

ـــي. ـــاد العامل ـــن االقتص ـــكو ع ـــزل موس ـــع ع إىل ترسي

ولكــن يــرى التحليــل أن مثــل هــذه التحــركات ليســت عامــة 
ــة يف  ــذ البداي ــلت من ــي فش ــة، الت ــة الغربي ــاح السياس ــى نج ع
ــن  ــن املمك ــا. فم ــكري يف أوكراني ــل العس ــن التدخ ــن ع ردع بوت
ــامً  أن يكــون التهديــد بالعقوبــات قــد فشــل ألن بوتــن كان ُمصمِّ
عــى »الغــزو« بغــض النظــر عــن التكلفــة. ومــن املمكــن أيضــاً أن 
يكــون بوتــن قــد اســتهان بالــرر الــذي قــد تســببه العقوبــات 
ــاد  ــور االقتص ــام 2014 إىل تده ــات ع ــد أدت عقوب ــة. فق الغربي
الــرويس، لكــن رسعــان مــا اســتقرت البــاد يف غضــون عــدة 

ســنوات.

وال يعنــي ذلــك أنــه عــى الواليــات املتحــدة التخــي عــن هذه 
ــت  ــادرة أن تثب ــة ق ــة العقابي ــر االقتصادي ــت التداب األداة، فامزال
للنخــب واملجتمــع الــرويس أن تخيــات بوتــن »اإلمرياليــة« لهــا 
مثــن، وميكــن أن تــؤدي إىل تراجــع مســتويات املعيشــة يف روســيا؛ 
األمــر الــذي قــد يــؤدي إىل إضعــاف قاعــدة الدعــم املحليــة 

لبوتــن.

Proj-  عــى موقــع »بروجيكــت ســنديكيت«
ect-Syndicate، كتــب مجموعــة مــن خــراء 
السياســة واالقتصــاد الســيايس مقــاالً بعنــوان 
عــى  تحافــظ  أن  ألوروبــا  ميكــن  »كيــف 

العقوبــات املفروضــة عــى روســيا؟«)10(

ويــرى املقــال أن جائحــة كورونــا قّدمــت دروســاً مهمــة 
ــب  ــا يج ــو م ــات، وه ــة لألزم ــة الجامعي ــتجابة األوروبي يف االس
مواجهــة  ففــي  الراهنــة.  األوكرانيــة  الحــرب  يف  يتكــرر  أن 
ــا  ــتثامر يف أمنه ــل إىل االس ــكل عاج ــا وبش ــاج أوروب ــن، تحت بوت
ــاء  ــدول األعض ــاعدة ال ــل، ومس ــدى الطوي ــى امل ــادي ع االقتص
ــزى  ــات ذات مغ ــة لســن عقوب ــة االقتصادي ــل التكلف عــى تحم
ضــد موســكو. مــع العلــم أن الخطــوات الازمــة لتأمــن أوروبــا 
مــن الناحيــة الجيوسياســية، ســتكون مكلفــة، وســتتجاوز مجــرد 

ــاع. ــات الدف ــم ميزاني دع
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مركز المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة

ــابق  ــرويس السـ ــري ميدفيديـــف، الرئيـــس الـ ــدد دميـ وهـ
ـــن  ـــأن األوروبي ـــاً، ب ـــرويس حالي ـــن ال ـــس األم ـــس مجل ـــب رئي ونائ
رمبـــا يواجهـــون ارتفاعـــاً كبـــراً يف أســـعار الغـــاز، ومبـــا أن 
أوكرانيـــا وروســـيا تشـــكان معـــاً مـــا يقـــرب مـــن 30% مـــن 
صـــادرات القمـــح العامليـــة، فســـوف يتأثـــر الغـــذاء أيضـــاً يف 
ـــادة  ـــبب زي ـــم بس ـــكلة تتفاق ـــي مش ـــامل، وه ـــاء الع ـــع أنح جمي
ــا.  ــياً لهـ ــاً رئيسـ ــيا منتجـ ــد روسـ ــي تعـ ــمدة، التـ ــعار األسـ أسـ
ـــتكون  ـــة س ـــرب الراهن ـــة للح ـــر االقتصادي ـــإن املخاط ـــايل، ف وبالت
ـــة  ـــر الحاج ـــا تظه ـــة، وهن ـــدول األوروبي ـــض ال ـــى بع ـــة ع وخيم

إىل أوروبـــا املوحـــدة أكـــر مـــن أي وقـــت مـــى.

لـــيك تنجـــح أوروبـــا يف فـــرض عقوبـــات صارمـــة ضـــد 
ــط إلدارة الســـيناريو األســـوأ  روســـيا، ســـيكون عليهـــا أن تُخطِـّ
بشـــأن مخـــزون الغـــاز، وســـتكون هنـــاك حاجـــة إىل إجراءيـــن 
جوهريـــن؛ أوالً، يجـــب عـــى دول االتحـــاد األورويب بنـــاء روابـــط 
الغـــاز الازمـــة لجعـــل ســـوق الطاقـــة يف االتحـــاد األورويب 
ــى  ــب عـ ــاً، يجـ ــات. وثانيـ ــة الصدمـ ــة يف مواجهـ ــر مرونـ أكـ
دول االتحـــاد تحويـــل تخزيـــن الغـــاز إىل أصـــول اســـراتيجية، 
ــن  ــع التخزيـ ــك مواقـ ــي متتلـ ــركات التـ ــن الـ ــب مـ وأن يُطلـ
أن متألهـــا قبـــل الشـــتاء، والتفكـــر يف تطويـــر نظـــام تخزيـــن 
ـــي  ـــي النفط ـــرار االحتياط ـــى غ ـــي، ع ـــراتيجي اإلقليم ـــاز االس الغ

ــدة. ــات املتحـ ــراتيجي للواليـ االسـ

يف اإلطـــار نفســـه، جـــاء الورقـــة املنشـــورة 
ـــي أعدهـــا  ـــز Bruegel، والت ـــع مرك عـــى موق
ــت  ــاد، تحـ ــراء االقتصـ ــن خـ ــة مـ مجموعـ
ــن«)11(.  ــاز يف الكرملـ ــروب الغـ ــوان »حـ عنـ
ــدول  ــة لـ ــدم وصفـ ــذي يُقـ ــال الـ ــو املقـ وهـ
ـــرويس  ـــزاز ال ـــن االبت ـــهم م ـــة أنفس ـــا لحاي أوروب

يف ملـــف الغـــاز.

ــة  ــا إىل الطاقـ ــاع وصـــول أوروبـ ــال أن انقطـ ويعـــرف املقـ
الروســـية هـــو مصـــدر تهديـــد حقيقـــي، فهـــي تســـتورد %40 
ــدول  ــن الـ ــد مـ ــيا، والعديـ ــن روسـ ــي مـ ــا الطبيعـ ــن غازهـ مـ
لديهـــا تجـــارة واســـتثامرات كبـــرة يف األســـواق الروســـية. 
ـــا  ـــال، عليه ـــكل فّع ـــن بش ـــة بوت ـــدول األوروبي ـــه ال ـــيك تواج ول
ــواق  ــة أسـ ــادة هيكلـ ــا إعـ ــرويس، ورمبـ ــزاز الـ ــة االبتـ مواجهـ

ــل. ــة بالكامـ ــة األوروبيـ الطاقـ

ـــم  ـــراء تقيي ـــاد األورويب إىل إج ـــاج االتح ـــل كل يشء، يحت وقب
ــركات  ــف الـ ــاط ضعـ ــه، ونقـ ــاء فيـ ــدول األعضـ ــل للـ ـ ُمفصَّ
أمـــام الضغـــط الـــرويس، ويجـــب عـــى الحكومـــات تصنيـــف 
ــرويس  ــاز الـ ــى الغـ ــا عـ ــل اعتامدهـ ــة لتقليـ ــارات املتاحـ الخيـ

وانكشـــاف القطـــاع الخـــاص عـــى الســـوق الروســـية.

ـــي  ـــدول الت ـــوم ال ـــم أن تق ـــن امله ـــب، م ـــدى القري ـــى امل وع
ــدا،  ــا أو هولنـ ــاز، مثـــل فرنسـ ــا كميـــات أكـــر مـــن الغـ لديهـ
ــا  ــل النمسـ ــاً، مثـ ــه نقصـ ــع الـــدول التـــي تواجـ ــاركتها مـ مبشـ
وأملانيـــا. وســـتحتاج الحكومـــات أيضـــاً إىل تشـــجيع رشكات 
الغـــاز عـــى إعـــادة مـــلء منشـــآتها التخزينيـــة خـــال فصـــي 
ـــز  الربيـــع والصيـــف. وعـــى املـــدى الطويـــل، يجـــب أن تُحفِّ

الحـــرب الحاليـــة الـــدول األوروبيـــة عـــى ترسيـــع االســـتثامر 
يف مصـــادر الطاقـــة املتجـــددة. وعـــى الرغـــم مـــن أن هـــذه 
ــدى  ــى املـ ــرويس عـ ــاز الـ ــل الغـ ــل محـ ــن تحـ ــراءات لـ اإلجـ
القريـــب، إال أنهـــا قـــد تُســـفر عـــن نتائـــج مهمـــة يف غضـــون 

ــنوات. ــن 5 إىل 10 سـ مـ

رابعــًا: فعاليــة المقاومــة األوكرانيــة ضــد 
القــوات الروســية

ــص يف  ــث املتخص ــن«، الباح ــون ري ــدث »ج تح
الشــؤون الجيوسياســية، يف مقالــه املنشــور 
للدراســات  الــدويل  املعهــد  موقــع  عــى 
ــا  ــوان »أوكراني ــت عن ــراتيجية IISS، تح االس
وأهميــة املقاومــة«)12(؛ عــن ثقــة بوتــن وهــو 
يخــوض مغامرتــه الحاليــة يف أوكرانيــا، فهــو مــْن 
أمــى عقــوداً يف تحديــث القــوات املســلحة الروســية، وإعــادة 
ــن الحمــالت  ــوع م ــل هــذا الن ــا وتشــكيلها لخــوض مث تصميمه
العســكرية، بــل أنــه اختــر قواتــه وقدراتــه ومعداتــه يف الســاحة 
الســورية عــى مــدار ســنوات. عــالوة عــى أن بوتــن اعتقــد أنــه 
يواجــه دولــة ذات قــدرات عســكرية أضعــف بكثــر مــن قدراتــه 

ــا. العســكرية، وهــي أوكراني

ولكــن يبــدو أن بوتــن أخطــأ يف تقديــر قــدرة أوكرانيــا 
عــى إلحــاق الــرر بقواتــه املســلحة، ويبــدو أن مستشــاريه 
العســكرين اقرحــوا عليــه أن »الغــزو« ســيكون عــى شــاكلة 
ــا  ــرس أوكراني ــن ك ــه ميك ــام 2008، وأن ــا ع ــدث يف جورجي ــا ح م
وإخضاعهــا مــن خــال عمليــة عســكرية ســاحقة، ولكنهــا وجيــزة، 
مبــا يســمح بإســقاط النظــام الحــايل يف كييــف وتعيــن بديــل تابــع 

ــكو. ملوس

وأن  تنجــح،  مل  الروســية  الخطــط  أن  يبــدو  اآلن،  وحتــى 
املقاومــة األوكرانيــة كبّــدت الــروس خســائر أكــر مــام هــو 
ُمتوقــع. واســتمرار املقاومــة عــى هــذا النحــو رمبــا يجــر القــوات 
ــال منخفــض الشــدة وغــر متكافــئ، مــن شــارع  الروســية إىل قت
ــب هــذا األمــر، ألن  ــن ســيحاول تجن إىل شــارع. وال شــك أن بوت
قواتــه لــن تتحمــل هــذا النــوع مــن القتــال ومــا ســيرتب عليــه 

ــة. ــائر بري ــن خس م

ــد زمــن  ــة ومتدي ــات اســتمرار املقاومــة األوكراني وأحــد تداعي
العمليــة العســكرية الروســية، أن يتخــى الحليــف الصينــي عــن 
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رؤية غربية للحرب الروسية في أوكرانيا )ملف خاص(

ــغ، ينصــب  ــي، يش جــن بين ــس الصين ــز الرئي ــن. فركي ــم بوت دع
ــن للحــزب  ــي العري عــى الداخــل، واســتعداده للمؤمتــر الوطن
الشــيوعي واملرتقــب هــذا العــام، والــذي سيســعى خالــه لواليــة 
ــم  ــع »زعي ــق م ــاط »يش« الوثي ــك أن ارتب ــس. وال ش ــة كرئي ثالث
رويس منبــوذ« – عــى حــد وصــف الكاتــب - ســيجلب لــه مخاطــر 

ال داعــي لهــا.

يف اإلطــار ذاتــه، ميكننــا مطالعــة مقــال الخبرين 
و»مارتــا  فالناغــان«  »ســتيفن  العســكرين 
 ،Defense News موقــع  عــى  كيبــي«، 
ــن أن  ــي ميك ــة الت ــوع املقاوم ــا ن ــوان »م بعن

أوكرانيــا؟«)13( دهــا  تُصعِّ

ويكشــف هــذا املقــال عــن القــدرات القتاليــة األوكرانيــة، التــي 
ميكــن أن تــر بالقــدرات الروســية خــال هــذه الحــرب. ويؤكــد 
ــيطرتها  ــط س ــيا يف بس ــح روس ــوارد أن تنج ــن ال ــه م ــان أن الكاتب
عــى الجــزء الرقــي مــن أوكرانيــا، إال أنــه ســيكون »احتــاالً 
صعبــاً وُمكلِّفــاً للغايــة«، خاصــة أن املقاومــة املســلحة ضــد »قــوة 
محتلــة« ليــس أمــراً جديــداً عــى أوكرانيــا. فخــال الحــرب العامليــة 
الثانيــة، قــاوم األوكرانيــون القــوات النازيــة، وبعدهــا قاومــوا 
ــة دوراً يف  ــدات التطوعي ــت الوح ــام لعب ــوفييتية، ك ــوات الس الق
قــدرة أوكرانيــا عــى االســتجابة لألزمــة العســكرية يف الــرق عــام 

.2014

ــة،  ــة« األوكراني ــاع اإلقليمي ــوات الدف ــكيل »ق ــل تش وإذا اكتم
فيمكنهــا إضافــة 25 لــواء مشــاة إىل صفــوف املقاومــة، وتضــم أكــر 
ــدي  ــاً 10 آالف جن ــوات حالي ــك الق ــك تل ــة. ومتتل ــن 150 كتيب م
يف الخدمــة الفعليــة، وبعــد التعبئــة ســيصل العــدد إىل 130 ألفــاً، 
ولكــن ســيكون معظمهــم مــن املدنيــن، الســيام مــن ذوي الخــرة 

العســكرية.

وال ميكــن إهــامل أن هنــاك حــوايل 400 ألــف أوكــراين خدمــوا 
ــْن  ــا. وم ــن يف رشق أوكراني ــد االنفصالي ــكرية ض ــة العس يف الحمل
ــة  عــاد منهــم إىل صفــوف املدنيــن، ميكــن أن يوفــر ذخــرة مدني

لجهــود املقاومــة.

ومثــة قــوة أخــرى تشــارك يف جهــود املقاومــة، وهــي الحــرس 
ــرويس  ــل ال ــاب التدخ ــّكلت يف أعق ــي تش ــا، والت ــي ألوكراني الوطن
يف إقليــم دونبــاس، بقــوة قوامهــا 60 ألــف فــرد، وســيكون عليهــا 
دور حيــوي يف تنظيــم صفــوف املدنيــن واملتطوعــن املنخرطــن يف 

القتــال ضــد الــروس.

خامسًا: حدود تأثر التحالف الصيني – الروسي
عــى الرغــم مــن أن الصــن ليســت طرفــاً مبــارشاً 
يف الحــرب بــن روســيا وأوكرانيــا، فإنهــا أحــد 
ــن دون  ــه م ــث إن ــة، حي ــا الجوهري عنارصه
التحالــف الــرويس- الصينــي الحــايل، يــرى 
الخــراء أن بوتــن مل يكــن لُيقــِدم عــى خطوته 
العســكرية الحاليــة. ومــن ثَــمَّ تــأيت أهميــة هــذا 
ــالت  ــرز التحلي ــره عــى مســار الحــرب. ومــن أب ــف وتأث التحال
ــرة  ــو«، مدي ــدا لي ــور لـــ »ميلين ــال املنش ــأن، املق ــذا الش يف ه

مكتــب »نيوزويــك« يف بكــن، عــى موقــع مجلــة »فوريــن 
ــا  ــيا يف أوكراني ــن وروس ــة الص ــوان »صداق ــت عن ــي« تح بولي

ــد«)14(. ــال فوائ ب

وتشــر الكاتبــة إىل ذهــول املســؤولن الصينيــن مــن الرسعــة 
واالندفــاع اللذيــن تحــرك بهــام بوتــن تجــاه أوكرانيــا، حيــث قالت 
مســاعدة وزيــر الخارجيــة الصينــي، هــوا تشــون ينــغ، »مــا نــراه 
ــع  ــن جمي ــل أن تتمك ــراه. نأم ــى أن ن ــا نتمن ــا كن ــس م ــوم لي الي
األطــراف مــن العــودة للحــوار واملفاوضــات«. وقــد تجّنبــت 
املســؤولة الصينيــة وصــف العمــل العســكري الــرويس بـــ »الغزو«، 
ومل تُلــق اللــوم بشــكل مبــارش عــى الحكومــة الروســية. وبــدالً من 
ذلــك، أشــارت إىل أن الواليــات املتحــدة تتحمــل بعــض املســؤولية.

ــاب  ــاء دورة األلع ــى انته ــر حت ــن انتظ ــن أن بوت ــم م وبالرغ
ــدأ  ــل أن يب ــر 2022، قب ــن يف 20 فراي ــتوية يف بك ــة الش األوملبي
تدخلــه العســكري يف أوكرانيــا؛ فــإن خطــاب بكــن أصبــح تدريجيــاً 
ــة  ــة هاتفي ــن. ويف أول مكامل ــي- لبوت ــكل علن ــامً – بش ــل دع أق
جمعــت الرئيــس الصينــي وبوتــن، حــث »يش« عــى إنهــاء األزمــة 
ــتعد  ــه مس ــن إن ــال بوت ــات، وق ــال املفاوض ــن خ ــة م األوكراني
إلجــراء حــوار رفيــع املســتوى مــع أوكرانيــا، وفقــاً لوكالــة شــينخوا 

ــة. الصيني

ــرويس  ــره ال ــي نظ ــس الصين ــف الرئي ــام 2018، يص ــذ ع ومن
بأنــه »صديقــه املفضــل«، لكــن يبــدو أن هــذه الصداقــة ال تفيــض 
بالثقــة، وإمنــا نبعــت مــن اتفــاق الطرفــن عــى مواجهة واشــنطن، 
ــد أدت  ــدود. فق ــن مح ــى بوت ــن ع ــر بك ــك أن تأث ــدو كذل ويب
ــس يش يف  ــع الرئي ــا إىل وض ــكرية يف أوكراني ــن العس ــرة بوت مغام
موقــف محفــوف باملخاطــر، حيــث أضافــت إىل جــدول تحدياتــه 

الداخليــة، سلســلة مــن التحديــات الخارجيــة غــر املتوقعــة.

ــة، مــن املحتمــل  ــاد الصيني وعــى الرغــم مــن ادعــاءات الحي
ــع  ــرك م ــر مش ــا متآم ــى أنه ــن ع ــدن إىل بك ــر إدارة باي أن تنظ
موســكو. وإذا حاولــت أي رشكــة صينيــة تخفيــف العقوبــات 
عــن روســيا، فســوف تتــرر بشــدة. وقــد تضطــر بعــض رشكات 
التكنولوجيــا الصينيــة إىل االختيــار بــن بيــع املنتجــات إىل روســيا 

ــدة. ــات املتح أو الوالي

واألمــر األكــر إثــارة للقلــق هــو حقيقــة أن تهــور بوتــن قــد 
حّفــز هيــاكل التحالــف األمريكيــة، التــي قّوضهــا الرئيــس األمرييك 
الســابق، دونالــد ترامــب، خــال ســنواته األربــع يف منصبــه. وكان 
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ــراف ال  ــدد األط ــامل متع ــه لع ــج لرؤيت ــاول الروي ــس يش يح الرئي
ــا  ــرب أوكراني ــدو أن ح ــن يب ــة. ولك ــات التقليدي ــه التحالف تعيق
ــت  ــن أي وق ــامً م ــاداً وتصمي ــر اتح ــو« أك ــف »النات ــت حل جعل
ــد  ــو« ق ــأن »النات ــن ب ــن األوروبي ــض املحلل ــن بع ــى. ويتكه م
اللتــن  يكتســب عضويــن جديديــن هــام الســويد وفنلنــدا، 

ــام. ــدالع الحــرب عــى أعتابه ــد ان ــع بع ــام الهل أصابه

تؤكـــد املعنـــى نفســـه »يـــو جـــي«، الباحثـــة 
وآســـيا  الصـــن  شـــؤون  يف  املتخصصـــة 
مقالهـــا  يف  وذلـــك  الهـــادئ،  واملحيـــط 
ــاوس«  ــاتام هـ ــع »تشـ ــى موقـ ــور عـ املنشـ
عنـــوان  تحـــت   ،Chatham House
ـــد  ـــن الجدي ـــور الص ـــاس ملح ـــار ق ـــا: اختب »أوكراني

مـــع روســـيا«.)15(

وتــرى الكاتبــة أن التحالــف الصينــي - الــرويس، بعــد مغامــرة 
ــل أن  ــت تأم ــي كان ــن، والت ــة لبك ــة عالي ــار ذا تكلف ــا، ص أوكراني
ــة  ــا العاملي ــاً ملبادراته ــياً كام ــامً دبلوماس ــيا دع ــا روس م له ــدِّ تُق
املختلفــة يف إطــار عــدد كبــر مــن منصــات األمــم املتحــدة، وذلــك 
يف ســياق املنافســة مــع الواليــات املتحــدة. لكــن الحــرب الحاليــة 

ملوســكو جعلــت رغبــات الصــن أكــر إشــكالية.

وتضيــف الكاتبــة أن تهــور روســيا مبنزلــة حافــز للصــن إلعــادة 
التفكــر يف تحالفهــا مــع الكرملــن، وقــد ترغــب يف تقليــل املخاطــر 
املرتبطــة بعاقــات موســكو املشــحونة مــع الغــرب، ورمبــا تتجــه 
إىل تخفيــف خطابهــا الدبلومــايس القــايس، واتخــاذ مســار لعاقات 
أقــل عدائيــة مــع الغــرب، إلظهــار نضجهــا يف التعامــل مــع أزمــة 

عامليــة كــرى.

سادسًا: تداعيات وسيناريوهات التدخل 
العسكري الروسي

فحــص  يتبقــى  ســبق،  مــا  عــى  تأسيســاً 
يف  الحاليــة  للحــرب  املختلفــة  التداعيــات 
وهنــا  املتوقعــة.  وســيناريوهاتها  أوكرانيــا، 
ــز  ــع »مرك ــى موق ــور ع ــر املنش ــد التقري نج
تحــت  الدوليــة«،  والشــؤون  للعلــوم  بلفــر 
ــا«)16(،  ــية يف أوكراني ــرب الروس ــار الح ــوان »آث عن

وفيــه يُعلِّــق خــراء املركــز عــى تداعيــات الحــرب.

ــووي يف  ــاح الن ــع الس ــول وض ــرز ح ــق األب ــا كان التعلي ورمب
ــن  ــل م ــرويس األق ــكري ال ــث إن األداء العس ــة، حي ــة الحالي األزم
ــن  ــر بوت ــر، رمبــا يُج ــا، حســب التقري ــع إىل اآلن يف أوكراني املتوق
قريبــاً عــى زيــادة التصعيــد، مبــا يف ذلــك عبــور العتبــة النوويــة. 
ــة يف  ــة التكتيكي ــلحة النووي ــيا لألس ــتخدام روس ــن أن اس ويف ح
أوكرانيــا ليــس لــه فائــدة عســكرية محــددة، فــإن قيمــة رســالته 

ــمة. ــتكون حاس ــية س السياس

ــر، ســيكون  ــيك واحــد أو أك ــووي تكتي إن اســتخدام ســاح ن
محاولــة ال ميكــن تفويتهــا مــن ِقبــل بوتــن لكــرس وحــدة الغــرب. 
كــام أنــه يشــر إىل اســتعداد بوتــن لفعــل كل مــا يتطلبــه األمــر 

لتحقيــق أهدافــه السياســية واالســراتيجية.

ــيك،  ــر زيلينس ــراين، فولودمي ــس األوك ــه الرئي ــد يواج ــا ق وهن
معضلــة كارثيــة؛ إّمــا املقاومــة ومواجهــة مخاطــر هجــوم نــووي، 
أو االستســام وفقــدان الحريــة التــي كافحــت أوكرانيــا بشــدة مــن 

أجــل حاميتهــا، عــى حــد وصــف التقريــر.

عــى صعيــد آخــر، جــاء التحليــل الــذي نــره 
والدوليــة  االســراتيجية  الدراســات  مركــز 
ســؤال  هيئــة  عــى   ،CSIS بواشــنطن 
ــوان »التحــّوط والجــوع  وجــواب، تحــت عن
واألعــال العدائيــة: الــرق األوســط بعــد 
الغــزو الــرويس ألوكرانيــا«)17(، وأعــده كل مــن 

الباحثــن »جــون ألرمــان« و»ويــل تودمــان«.

ــر  ــاً بتأث ــل متعلق ــذا التحلي ــن ه ــم ضم ــؤال األه وكان الس
ــرق  ــا ال ــى قضاي ــرب ع ــيا والغ ــن روس ــات ب ــور العاق تده
ــارات إللحــاق  ــدة خي ــك ع ــن ميتل ــرى أن بوت ــا ن األوســط. وهن
األذى بالغــرب يف الــرق األوســط، رداً عــى العقوبــات املفروضة 

ضــد موســكو.

ــد«  فقــد تــؤدي األزمــة الراهنــة إىل قيــام روســيا بدور »املُفسِّ
املركزيــة  للقيــادة  الجديــد  القائــد  يف ســوريا، حيــث حــّذر 
ــن أن موســكو انتهكــت  ــا، م ــكل كوري ــة، الجــرال ماي األمريكي
ــات  ــع الوالي ــارب م ــادي التض ــوالت تف ــد بروتوك ــكل متزاي بش
املتحــدة يف رشق ســوريا يف األشــهر األخــرة. وإذا تدهــورت 

ــة. ــر املواجه ــع خط ــوف يرتف ــر، فس ــكل أك ــات بش العاق

وخــال األشــهر القادمــة، رمبــا تفتقــر روســيا إىل املــوارد 
الازمــة للحفــاظ عــى دورهــا يف ســوريا، مــام يــرك فراغــاً 
ــاء خطــة العمــل الشــاملة  ــم إحي ــران، خاصــة إذا ت ســتملؤه إي
املشــركة )JPCOA( أو االتفــاق النــووي اإليــراين، ومنحــت 

أســعار النفــط املرتفعــة انتعاشــة للخزانــة اإليرانيــة.

ويف يوليــو 2022، عندمــا يُصــوِّت مجلــس األمــن التابــع 
لألمــم املتحــدة عــى تجديــد عمليــات األمــم املتحــدة اإلنســانية 
يف شــامل غــرب ســوريا، رمبــا تســتخدم روســيا »الفيتــو«، والــذي 
ســيُعرِّض للخطــر 4 مايــن ســوري يعتمــدون عــى املســاعدات 

األمميــة، ويزيــد الضغــط بشــكل حــاد عــى تركيــا.

وكذلــك قــد تســعى روســيا إىل زيــادة الضغــط عــى أوروبــا 
مــن خــال تأجيــج الــراع يف ليبيــا، وميكنهــا أن تســتغل تهديــد 
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الهجــرة غــر النظاميــة مــن ليبيــا لزعزعــة اســتقرار أوروبــا، التــي 
تحــاول بالفعــل حاليــاً اســتيعاب الاجئــن األوكرانيــن.

 Atlantic األطلــي«  »املجلــس  نــر موقــع 
Council، مقــاالً مهــاً شــارك يف إعــداده 
ثالثــة خــراء يف مجال الدراســات االســراتيجية 
ــد  ــرق ق ــع ط ــوان »أرب ــت عن ــة، تح واألمني
تنتهــي بهــا الحــرب يف أوكرانيــا«.)18( ويــرى 
هــؤالء الخــراء أن الوضــع يف أوكرانيــا ُمتقلِّــب 
للغايــة، لكــن هنــاك 4 ســيناريوهات متثــل نهايــة معقولــة إلنهــاء 

ــايل: ــي كالت ــايل، وه ــراع الح ال

ــر  ــى نه ــزة ع ــه »معج ــوا علي ــذه الســيناريوهات أطلق • أول ه
الثانيــة  العامليــة  الحــرب  معــارك  إشــارة ألحــد  دنيــرو«، يف 
ــوات  ــة لق ــهدت هزمي ــا وش ــت يف أوكراني ــي وقع ــة، والت املفصلي
ــة  ــة األوكراني ــازي. ويفــي هــذا الســيناريو إىل نجــاح املقاوم الن
ــن اإلطاحــة  ــن م ــع بوت ــوات الروســية، ومن ــدم الق ــاف تق يف إيق
ــع  ــؤدي إىل ترسي ــذي قــد ي بحكومــة كييــف. وهــو الســيناريو ال
وتــرة االســتياء املحــي يف روســيا، واتجــاه بوتــن إىل الركيــز عــى 

ــرب. ــن الغ ــر م ــا أك ــرب أوكراني ــام تق ــل، بين ــات الداخ تحدي

• الســيناريو الثــاين يــأيت تحــت عنــوان »املســتنقع«، ويشــر إىل أنه 
بعــد أســابيع مــن القتــال العنيــف، تتمكــن روســيا مــن اإلطاحــة 
ــك، ال  ــع ذل ــة«. وم ــام »دمي ــب نظ ــة وتنصي ــة األوكراني بالحكوم
تســتلم القــوات املســلحة األوكرانيــة وال املدنيــن، ويشــنون متــرداً 
واســع النطــاق ومســلحاً ومنســقاً جيــداً. وهــو التمــرد الــذي قــد 
يُكبِّــد الــروس خســائر بريــة وماليــة كبــرة، ويســتنزف خزائنهــم، 
مــام يضطرهــم يف نهايــة املطــاف إىل االنســحاب مــن أوكرانيــا، بعــد 

الكثــر مــن العنــف واملــوت.

• الســيناريو الثالــث يُســمى »ســتارة حديديــة جديــدة«، ويشــر 
ــر  ــد الكث ــرويس، بع ــزو« ال ــأة »الغ ــت وط ــا تح ــار أوكراني إىل انهي
مــن العنــف والدمــار. وينجــح بوتــن وحكومتــه الجديــدة التابعــة 
لــه يف كييــف يف الســيطرة عــى املقاومــة، ليُنــزل »ســتاراً حديديــاً 
ــك  ــا ال ميتل ــيناريو رمب ــذا الس ــة. ويف ه ــا الرقي ــداً« يف أوروب جدي
حلــف »الناتــو« خيــارات كثــرة، فيقبــل بالوضــع الجديــد، لكنــه قد 
يضــم الســويد وفنلنــدا إىل الحلــف لتعزيــز أمــن دول أوروبــا ضــد 

مخططــات موســكو.

• الســيناريو الرابــع واألخطــر يشــر إىل نشــوب »حــرب بــن الناتــو 
ــد  وروســيا«، وذلــك عــن طريــق أحــد ثاثــة مســارات؛ إّمــا أن يُصعِّ
»الناتــو« مشــاركته يف أوكرانيــا مبحاولــة تنفيــذ منطقــة حظــر طران 
ــل  ــكال التدخ ــن أش ــر م ــكل آخ ــال- أو أي ش ــبيل املث ــى س - ع
املبــارش، مــام يضعــه يف مواجهــة مبــارشة مــع القــوات الروســية. أو 
رمبــا تــرب روســيا - عــن غــر قصــد- أرايض أحــد أعضــاء »الناتــو«، 
مــام يــؤدي إىل اتخــاذ إجــراءات مضــادة مــن ِقبــل الحلــف. وهنــاك 
ــن  ــدى بوت ــون ل ــامل أن تك ــق باحت ــف يتعل ــث مخي ــار ثال مس
مخططــات أوســع بكثــر خــارج أوكرانيــا، وتحديــداً يف دول البلطيق، 
األمــر الــذي ســيعتره »الناتــو« رشارة املواجهــة املبــارشة مع روســيا.
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