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يف  الــرويس  العســكري  التدخــل  اســتمرار  مــع 
ــن  ــر 2022، وإرصار الطرف ــذ 24 فرباي ــا من أوكراني
ــأن  ــة بش ــاوف الدولي ــى املخ ــا، تتنام ــى مواقفهم ع
ــة  ــئلة امُلقلق ــد األس ــرب، وتتزاي ــد الح ــتمرار أم اس
ــام  ــراع يف ع ــذا ال ــض” له ــار الغام ــأن “املس بش
ــن  ــلم واألم ــى الس ــة ع ــاته املختلف 2023، وانعكاس
واالقتصاديــة  العســكرية  بأبعادهمــا  الدوليــن 

ــا. ــة وغريه والغذائي

ــة  ــرب األوكراني ــتقبل الح ــؤ بمس ــدم التنب ويصط
ومآالتهــا، بمجموعــة مــن الصعوبــات التــي يطرحهــا 
تســارع األحــداث امليدانيــة، وتضــارب املواقــف 
ــة  ــرف أو ذاك، إضاف ــذا الط ــل ه ــن ِقب ــة م املطروح
إىل الخلفيــات امُلعلنــة وامُلضمــرة للنــزاع، وانعكاســاته 
ــال  ــذا املق ــاول ه ــاً. ويح ــاً ودولي ــة؛ إقليمي امُلتداخل
 - الــرويس  للــراع  امُلحتملــة  املســارات  طــرح 

ــارات. ــن االعتب ــة م ــوء مجموع ــي، يف ض األوكران

حسابات متضاربة:
ــارك  ــة مع ــة أن ثم ــداث املتوالي ــع واألح ــربز الوقائ ت
ــم  ــة، تتحك ــراتيجية واقتصادي ــاد اس ــة بأبع ضاري
ــرب  ــوازي الح ــة، ت ــة ودولي ــابات إقليمي ــا حس فيه
الجاريــة يف أوكرانيــا. فروســيا عرّبت يف عدة مناســبات 
ــي  ــمال األطل ــف ش ــدد حل ــن تم ــا م ــن انزعاجه ع
“الناتــو” يف محيطهــا القريــب، بعــد أن تمكــن األخري 
ــي  ــة الت ــدول األوروبي ــن ال ــدد م ــتقطاب ع ــن اس م
كانــت تُحســب عــى املعســكر الرشقــي ســابقاً، كمــا 
ــر  ــيك واملج ــة التش ــبة لجمهوري ــأن بالنس ــو الش ه
ــا؛ بــل وضمــان  ــا وألباني ــا وروماني ــدا وبلغاري وبولن
عضويــة عــدد مــن الــدول التــي كانــت تشــكل جــزءاً 
ــر  ــو األم ــا ه ــابق، كم ــوفييتي الس ــاد الس ــن االتح م

ــا. ــا وليتواني ــتونيا والتفي ــبة إلس بالنس
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ــي  ــة الت ــكاالت القانوني ــن اإلش ــم م ــى الرغ وع
ــتقل  ــد مس ــكري يف بل ــيا العس ــل روس ــط بتدخ تحي
ذي ســيادة وعضــو يف األمــم املتحــدة، ضمــن تعارض 
واضــح مــع مبــادئ القانــون الــدويل املتصلــة بمنــع 
اســتخدام القــوة أو مجــرد التهديــد بهــا يف العاقــات 
الدوليــة، وعــدم التدخــل يف الشــؤون الداخليــة 
للــدول، وتســوية املنازعــات الدوليــة بُســبل ســلمية؛ 
ظلــت موســكو تـُـر عــى أنهــا تمــارس حــق الدفاع 
ــرى  ــة وأخ ــدات حقيقي ــة تهدي ــي يف مواجه الرشع
ُمحتملــة، تتســبب فيهــا توجهــات نظــام كييــف نحــو 
“دعــم النازيــن الجــدد”، وتهديــد املصالــح القوميــة 

ــكو. ــف موس ــاً لتوصي ــية، وفق الروس

ــرويس يف  ــكري ال ــل العس ــار التدخ ــن اعتب ويمك
أوكرانيــا بمنزلــة رســالة واضحــة تُظهــر أن موســكو 
مســتعدة لــكل الخيــارات لوقــف زحــف حلــف 
الناتــو نحــو حدودهــا. وقــد ربطــت روســيا تدخلهــا 
ــددة،  ــداف مح ــق أه ــة بتحقي ــكري يف البداي العس
ــة  تــم إجمالهــا يف تدمــري البنــى العســكرية األوكراني
كســبيل لضمــان حيادهــا، قبــل أن يتطــور األمــر إىل 
ــى  ــيطرة ع ــال الس ــن خ ــرايف م ــع جغ ــري واق تغي
ــا،  ــة ألوكراني ــدود الغربي ــى الح ــة ع ــق حيوي مناط
خاصــًة بعــد اإلعــان عــن مصادقــة الرئيــس 
فاديمــري بوتــن، يف نهايــة ســبتمرب 2022، عــى ضم 
ــة هــي لوغانســك ودونيتســك  ــم أوكراني أربعــة أقالي
وزاباروجيــا وخريســون إىل الســيادة الروســية، بنــاًء 
عــى “اســتفتاءات شــعبية” نظمتهــا ســلطات محليــة 

ــكو. ــة ملوس موالي

ــن  ــل م ــيا تُقل ــت روس ــك، ظل ــع ذل ــوازي م وبالت
أهميــة النظــام الــدويل الــذي تقــوده الواليــات 
ــات  ــن االنحراف ــة م ــود مجموع ــد وج ــدة، وتؤك املتح
ــادة  ــرب بقي ــا الغ ــورط فيه ــي ت ــاكات الت واالنته
واشــنطن، منّوهــة بأهميــة إرســاء نظــام دويل تعّددي 
يتيــح ملوســكو االســتئثار بــأدوار عامليــة وازنــة تليــق 

ــى.  ــوة عظم ــا كق بمكانته

أمــا أوكرانيــا، املدعومــة اقتصاديــاً وعســكرياً مــن 
جانــب دول غربيــة وعــى رأســها الواليــات املتحــدة، 
فهــي تــّر عــى عــدم قبولهــا باألمــر الواقــع الــذي 
تحــاول روســيا فرضــه داخــل البــاد، وتؤكــد عــى 
ــا  ــة اختياراته ــاع عــن ســيادتها وحري ــا يف الدف حقه

ــة،  ــا الخارجي ــراتيجية وتوجهاته ــية واالس السياس
ــاً  ــي ُقدم ــى امُل ــة ع ــا ُمصمم ــري إىل أنه ــا تش كم
ــا  ــي ضمته ــرم الت ــرة الق ــبه جزي ــر ش ــو تحري نح
ــدد  ــف وع ــرى كيي ــا ت ــام 2014. كم ــيا يف ع روس
مــن الــدول الغربيــة يف التحــرك العســكري الــرويس، 
مجــرد “ســلوك عدوانــي” ينــم عــن الرغبــة يف إعــادة 
ــابق”  ــوفييتي الس ــاد الس ــاد االتح ــتعادة “أمج اس
ــرياً مــا تحــر عليهــا بوتــن يف عــدد مــن  ــذي كث ال

ــبات. املناس

مساران للحرب:
ــرب  ــذ الح ــد تتخ ــة، ق ــورات الراهن ــل التط يف ظ
أحــد   2023 عــام  يف  األوكرانيــة   - الروســية 

املســارين امُلحتملــن التاليــن:

ــام  ــمها: أم ــن دون حس ــرب م ــتمرار الح 1- اس
ــتمرار  ــح اس ــن امُلرج ــايل، م ــي الح ــع امليدان الوض
ــد أن  ــيا تري ــرب. فروس ــريف الح ــن ط ــد ب التصعي
ــا  ــرب، وأن لديه ــدي الغ ــى تح ــادرة ع ــا ق ــربز أنه ت
ــاً وأساســياً  ــاً وازن ــا طرف ــي تجعله كل املقومــات الت
يف نظــام دويل تعــددي تطمــح إليــه. يف حــن تســعى 
ــن  ــدد م ــك بع ــة يف ذل ــدة، مدعوم ــات املتح الوالي
ــب  ــا القط ــد أنه ــرى، إىل تأكي ــة األخ ــدول الغربي ال

ــدويل. ــام ال ــادة النظ ــل لقي ــد املؤه األوح

واســتحضاراً لحجــم الخســائر التــي طالــت 
أوكرانيــا، بعدمــا تعرضــت بنيتهــا التحتيــة للتدمــري، 
وفقــدت أجــزاًء مهمــة مــن أراضيهــا، وعــدداً كبــرياً 
ــع أن  ــن املتوق ــن، فم ــكانها املدني ــا وس ــن جنوده م
ــتمرار  ــري االس ــل بغ ــن تقب ــلم، ول ــن تستس ــف ل كيي
يف الدفــاع عــن أراضيهــا، عــى أمــل إعــادة األمــور إىل 
ــن  ــري م ــكل كب ــة بش ــا مدعوم ــيما أنه ــا، الس نصابه

ــة. ــوى الغربي ــب الق جان

ــف يف  ــت كيي ــا إذا كان ــأن م ــدل بش ــل الج ويف ظ
ــلطة  ــل س ــك بالفع ــة تمل ــروف الضاغط ــذه الظ ه
قرارهــا، وبالتــايل القــدرة عــى اتخــاذ قــرارات 
ــن  ــداً ع ــراتيجية بعي ــا االس ــع مصالحه ــجم م تنس
ــات  ــإن الوالي ــة، ف ــة إمــاءات أو حســابات خارجي أي
ــبة  ــة مناس ــذه األزم ــل ه ــردد يف جع ــن ت ــدة ل املتح
للدفــع نحــو “التصعيــد املحســوب”؛ بالنظــر إىل مــا 
ســتجنيه مــن انعكاســات إيجابيــة، مادامــت بعيــدة 
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جغرافيــاً عــن موقــع النــزاع، مــع رغبتهــا يف إرهــاق 
ــاً مــن جهــة  واســتنزاف روســيا عســكرياً واقتصادي
ــل إىل  ــة التكت ــة بأهمي ــدول األوربي ــعار ال أوىل، وإش
ــي  ــمال األطل ــف ش ــار حل ــنطن يف إط ــب واش جان

ــة. ــة ثاني ــن جه ــية، م ــدات الروس ــة التهدي ملواجه

كمـــا يظهـــر أيضـــاً أن روســـيا التـــي ربمـــا 
ــك  ــّخرت لذلـ ــكري وسـ ــا العسـ ــرت بتدخلهـ غامـ
ــن  ــة، لـ ــة ضخمـ ــة واقتصاديـ ــات برشيـ إمكانيـ
تنســـحب بشـــكل رسيـــع أو فجائـــي، أو تراجـــع 
ــى  ــاً عـ ــت تقدمـ ــا حققـ ــا، بعدمـ ــن عملياتهـ عـ
املســـتوى امليدانـــي، وتعرضـــت يف مقابـــل ذلـــك 
ــية. وعـــى الرغـــم مـــن  ــة قاسـ لعقوبـــات غربيـ
ـــكو،  ـــرة ملوس ـــة املتواف ـــكرية الهائل ـــات العس اإلمكاني
فإنهـــا لـــم تســـتطع كســـب املعركـــة لصالحهـــا 
ـــة،  حتـــى اآلن، خاصـــًة مـــع صمـــود القـــوات األوكراني
ـــا  ـــع، كم ـــن املواق ـــدد م ـــاً يف ع ـــا أحيان ـــل وتقدمه ب
ـــاً  ـــري ُقدم ـــتمرار يف الس ـــى االس ـــّرة ع ـــف ُم أن كيي
ـــن  ـــا م ـــتعادة أراضيه ـــا باس ـــق أهدافه ـــو تحقي نح

القـــوات الروســـية.

ــة  ــى إمكاني ــؤرشاً ع ــات م ــذه املعطي ــل ه وتمث
إطالــة أمــد املعركــة التــي قــد تأخــذ شــكل محاولــة 
ــى  ــه ع ــدف إرغام ــر؛ به ــتنزاف اآلخ ــرف الس كل ط
أوراق  الكتســاب  والســعي  واالنصيــاع،  الراجــع 
ــاح  ــتخدام الس ــال اس ــاً أن احتم ــط، خصوص للضغ
ــح،  ــري مرج ــل غ ــزال، يظ ــم الن ــووي كأداة لحس الن

ــي. ــرويس أو الغرب ــب ال ــن الجان ــواء م س
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شــهدت الحــرب يف أوكرانيــا تصعيــداً وتســارعاً 
ملحوظــاً يف األحــداث، خــال األســابيع املاضيــة، فقــد 
ــأت  ــكرية، ولج ــا العس ــن عملياته ــيا م ــت روس كثّف
ــتهداف  ــيادتها، واس ــة لس ــم أوكراني ــم أقالي إىل ض
البنيــة التحتيــة، ومنهــا محطــات الكهربــاء، يف املــدن 
األوكرانيــة. فيمــا اســتطاعت القــوات األوكرانيــة 

ــق.  ــن املناط ــدد م ــوس يف ع ــدم ملم ــق تق تحقي

وبالرغــم مــن االتجــاه نحــو التصعيــد العســكري 
عــى األرض، مــن املؤكــد أن الحــرب أصبحــت مكّلفــة 
ــكرية  ــا العس ــيا، بإمكانياته ــراف. فروس ــكل أط ل
االســتمرار  عــى  قــادرة  ليســت  واالقتصاديــة، 
ــوط  ــع ضغ ــًة م ــول، خاص ــدة أط ــا مل يف عملياته

ــا  ــي فرضته ــية الت ــة والسياس ــات االقتصادي العقوب
ــورات  ــع التط ــكو. فم ــى موس ــة ع ــدول الغربي ال
ــح  ــكري، أصب ــال العس ــت املج ــي طال ــرية الت الخط
مــن الصعــب حســم املعــارك، مثلمــا كان عليــه األمــر 
ــف  ــاً توظي ــي أيض ــر يقت ــث إن األم ــايض، حي يف امل
آليــات موازيــة بأبعــاد إعاميــة واقتصاديــة وثقافيــة، 
ــى اآلن.  ــيا حت ــه روس ــلت في ــا فش ــا م ــو ربم وه
ــح  ــري واض ــت لتدم ــي تعرض ــا، الت ــا أن أوكراني كم
ــزاء  ــاع أج ــل والقتط ــة، ب ــة املختلف ــا التحتي لبنيته
ــي  ــى امُل ــا ع ــادرة وحده ــري ق ــا، غ ــن أراضيه م
ــرات  ــدة م ــدد ع ــد، ه ــم عني ــة خص ــاً يف مواجه ُقدم
باســتعداده الســتخدام كل الخيــارات العســكرية، بمــا 

ــة. ــا النووي فيه

ـــداد  ـــى امت ـــادرت ع ـــي ب ـــة الت ـــدول الغربي ـــا ال أم
ـــى  ـــددة ع ـــات مش ـــرض عقوب ـــرية إىل ف ـــهر األخ األش
ـــف  ـــاه وق ـــا يف اتج ـــط عليه ـــدف الضغ ـــكو به موس
ـــها  ـــد نفس ـــدأت تج ـــد ب ـــكرية، فق ـــات العس العملي
ــل  ــب بفعـ ــع صعـ ــام وضـ ــه أمـ ــاً لوجـ وجهـ
ــرب  ــا الحـ ــي أفرزتهـ ــية التـ ــات القاسـ االنعكاسـ
ـــرة  ـــاالت الهج ـــد ح ـــتوى تزاي ـــى مس ـــة، ع ـــن جه م
ـــيما  ـــات، ال س ـــية للعقوب ـــج العكس ـــوء، والنتائ واللج
ـــة  ـــدول األوروبي ـــات ال ـــن حاج ـــق بتأم ـــا يتعل فيم
ـــات  ـــن املنتج ـــدد م ـــاز وع ـــط والغ ـــن واردات النف م
ـــية،  ـــواد األساس ـــعار امل ـــاع أس ـــم ارتف ـــة، ث الزراعي
ـــف  ـــا، وتوق ـــل مجتمعاته ـــر داخ ـــب الفق ـــد نس وتزاي
ــي  ــل، وتنامـ ــن العمـ ــع عـ ــن املصانـ ــدد مـ عـ
املطالـــب األوروبيـــة الداعيـــة إلرســـاء سياســـات 
ـــاوة  ـــدة، ع ـــات املتح ـــن الوالي ـــتقلة ع ـــيادية مس س
ـــاعدات  ـــري واملس ـــم الكب ـــورة الدع ـــد فات ـــى تزاي ع
الســـخية التـــي دأبـــت عـــى توجيههـــا ألوكرانيـــا 
ـــة  ـــود يف مواجه ـــى الصم ـــاعدتها ع ـــل مس ـــن أج م
ـــدول  ـــل إىل أن ال ـــا يحي ـــو م ـــية. وه ـــوات الروس الق
األوروبيـــة ال يمكـــن أن تســـتمر بقبـــول الوضـــع 
ــاراة  ــوأ، أو مجـ ــو األسـ ــه نحـ ــن أو تفاقمـ الراهـ
ــراتيجية يف  ــاباتها االسـ ــدة بحسـ ــات املتحـ الواليـ
ـــي  ـــة الت ـــة الضخم ـــر للتكلف ـــك بالنظ ـــا؛ وذل مواقفه

ســـتتحمل جـــزءاً كبـــرياً منهـــا يف كل األحـــوال.

وبالتــايل فــإن التصعيــد القائــم حاليــاً مــن 
ــد يصــل بالــراع إىل  ــة ق أطــراف الحــرب األوكراني
“نقطــة الــذروة” التــي تُمهــد إىل عقــد اتفــاق “ولــو 
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ــد  ــول بع ــم الدخ ــار، ث ــاق الن ــف إط ــت” لوق مؤق
ــر  ــتطول بالنظ ــا س ــك أنه ــات ال ش ــك يف مفاوض ذل
ــرف  ــاك كل ط ــة، وامت ــكاالت املراكم ــم اإلش إىل حج
ــا  ــا. فأوكراني ــى توظيفه ــيحرص ع ــط س أوراق ضغ
ــي  ــة الت ــات الغربي ــة العقوب ــززة بورق ــتكون ُمع س
ال تخفــى انعكاســاتها عــى روســيا، فيمــا ســتوظف 
هــذه األخــرية ورقــة الوجــود العســكري داخــل عــدد 
ــة  ــدادات الطاق ــص إم ــة، ونق ــق األوكراني ــن املناط م
ــع  ــتقباً إىل وض ــي مس ــد يف ــا ق ــو م ــا، وه ألوروب
ترتيبــات ميدانيــة تطمينيــة بالنســبة ملوســكو، 
ــة  ــى منطق ــاق ع ــف أو االتف ــاد كيي ــان حي كضم
ــع  ــع رف ــا، م ــدود أوكراني ــى ح ــاح ع ــة الس منزوع

العقوبــات عنهــا، يف مقابــل االنســحاب الــرويس مــن 
ــة. ــق األوكراني املناط

ــواء  ــيناريوهن، س ــه يف كال الس ــاً، فإن ختام
ــة  ــى مواصل ــم ع ــال القائ ــر باالحتم ــق األم تعل
التصعيــد العســكري بــإرصار طــريف الحــرب 
الحبــل”  “شــد  سياســة  عــى  األوكرانيــة 
واســتنزاف الخصــم عســكرياً واقتصاديــاً، أو 
ــوس  ــة الجل ــق بإمكاني ــر املتعل ــال اآلخ االحتم
إىل مائــدة التفــاوض يف ســبيل البحــث عــن 
توافقــات؛ فــإن األمــر سيســتغرق وقتــاً طويــالً 

ــتدام. ــالم مس ــاء س ــم إرس ــى يت حت
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