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ــرى األوىل  ــن الذك ــام م ــة أي ــل ثالث ــر 2023 وقب يف 21 فرباي

لبــدء العمليــة العســكرية الروســية يف أوكرانيــا يف 24 فربايــر 

2022، ألقــى الرئيــس الــرويس، فالديمــر بوتــن، خطابــاً أمام 

املجلــس الفــدرايل )الغرفــة األعــى للربملــان(، أكــد فيــه مجــدداً 

ــتحيل  ــن املس ــه “م ــاً، وأن ــراً وجودي ــه خط ــالده تواج أن ب

ــق  ــن تعلي ــرر بوت ــا ق ــة”. كم ــى أرض املعرك ــا ع هزيمته

 New START ”ــتارت ــو س ــدة “ني ــيا يف معاه ــاركة روس مش

لخفــض األســلحة االســراتيجية؛ وهــي املعاهــدة امُلوقعــة مــع 

ــة  ــل 2010 بالعاصم ــة يف 8 إبري ــدة األمريكي ــات املتح الوالي

ــر 2026. ــى 5 فرباي ــا حت ــل به ــد العم ــراغ، وُم ــيكية ب التش

مضمون الخطاب:
كان مـــن بـــن أهـــم مـــا ذكـــره الرئيـــس بوتـــن يف 

خطابـــه يف الذكـــرى األوىل النـــدالع الحـــرب الروســـية 

األوكرانيـــة، النقـــاط التاليـــة:

ــي،  ــراع األوكران ــدء ال ــؤولية ب ــرب مس ــل الغ 1- تحمي

ــرب  ــث اعت ــي، حي ــر عامل ــي إىل آخ ــن رصاع مح ــه م وتحويل

ــم”،  ــن القمق ــارد م ــت امل ــة “أخرج ــدول الغربي ــن أن ال بوت

ــلمياً. ــراع س ــذا ال ــل ه ــيا ح ــاوالت روس ــن مح ــم م بالرغ

ــكرية،  ــا العس ــاً يف عمليته ــيا ُقدم ــي روس ــد ُم 2- تأكي

ــوة”.  ــوة خط ــأن “خط ــذا الش ــا يف ه ــتقرر مهامه ــا س وأنه

ــيا يف  ــارب روس ــن يح ــو م ــرب ه ــن إىل أن الغ ــوه بوت ون

ــدة  ــات املتح ــادة الوالي ــة بقي ــدول الغربي ــا، وأن ال أوكراني

ــة، يف  ــؤون الدولي ــدودة” يف الش ــر مح ــلطة غ ــعى “لس تس

ــط  ــرب يخل ــاً “أن الغ ــا، مضيف ــيا إيقافه ــت روس ــن حاول ح

ــى  ــق ع ــاد أن يبص ــو معت ــه، فه ــل بخيارات األوراق ويحتف

ــه”. ــم كل العال

3- تعليـق مشـاركة روسـيا يف معاهـدة “نيـو سـتارت”، 

وقـال بوتـن إنـه “مضطـر” لذلـك، موضحـاً أن األمـر يتعلـق 

بتعليق املشـاركة، وليس االنسـحاب مـن املعاهدة، ومحـذراً من 

أنـه “لو نفذت الواليات املتحدة تجارب نووية، فسـتفعل روسـيا 

املثـل”. وحـرص الرئيـس الـرويس عـى ربط قـراره هـذا بدعم 

الغـرب ألوكرانيـا – عـى عكـس املوقـف الغربـي الـذي ال يرى 
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أي صلـة بن مشـكالت األسـلحة الهجومية 

االسـراتيجية والحـرب يف أوكرانيا – عندما 

النقـاش  وقـت  يحـن  عندمـا  أنـه  ذكـر 

عـى تمديـد العمـل باملعاهـدة، يجـب أخذ 

القـدرة الضاربـة املشـركة لحلـف شـمال 

األطليس “الناتـو” ككل، بما فيها الرسـانة 

االسـراتيجية لكل مـن فرنسـا وبريطانيا، 

املتحـدة. وخلـص  الواليـات  وليـس فقـط 

بوتـن إىل القول إن “الناتـو يريد أوالً إلحاق 

هزيمـة اسـراتيجية بروسـيا، وبعـد ذلـك 

يريـد أن يـرف عـى منشـآتنا النووية.. ال 

يمكن لروسـيا أن تتجاهل ذلـك.. هذه ذروة 

النفـاق أو السـخرية.. إنهم يريـدون إلحاق 

هزيمـة اسـراتيجية بنـا والولوج ملنشـآتنا 

النووية”.

سـواء  الداخـل  إىل  رسـائل  توجيـه   -4

يف روسـيا أو أوكرانيـا، حيـث أكـد بوتن 

حرصـه عـى اسـتقرار الوضـع االقتصادي 

وحمايـة املواطنن، ُمحمالً الغرب مسـؤولية 

تأجيـج الوضـع وإطـالق الحـرب الحالية. 

ويف البُعـد االجتماعـي، اتهـم بوتـن الغرب 

عـى  الثقافيـة  أجندتـه  فـرض  بمحاولـة 

الكنيسـة األرثوذكسـية، وفـرض “املِثلية”. 

ورأى أن “كل تلـك املشـكالت الثقافيـة هي 

مشـكلة الغرب، أمـا نحن فنسـعى للحفاظ 

بالقـول:  بوتـن  وفاخـر  أطفالنـا”.  عـى 

“معظم شـعبنا، متعدد األعـراق واألطياف، 

يدعـم عمليتنـا العسـكرية الخاصة”.

رسائل للغرب:
رســائل  عــدة  اســتخالص  يمكــن 

مهمــة مــن خطــاب الرئيــس بوتــن يف 

ذكــرى انــدالع الحــرب األوكرانيــة، ومــن أبرزهــا اآلتــي: 

1- ثبــات موقــف روســيا وتمســكها برؤيتهــا للحــرب يف 

أوكرانيــا: ظهــرت ثوابــت هــذه الرؤيــة الروســية فيمــا يــي:

أ- اعتبـار أن األزمـة الحاليـة بـن روسـيا والغـرب ال 

تتعلـق يف املقـام األول بأوكرانيـا، بـل تتعلـق أساسـاً 

ببنية األمـن األوروبي. فهدف موسـكو هو اسـتبدال نظام 

مـا بعد الحـرب البـاردة الذي تهيمـن عليه الواليـات املتحدة 

ويُـدار مـن خالل حلـف “الناتـو”، بنظـام آخر تكـون فيه 

روسـيا رشيكاً رئيسـياً عى قدم املسـاواة، وتنظمـه اتفاقيات 

واضحـة الحقـوق وااللتزامات.

ب- لـم تكـن روسـيا راضيـة، يف أي وقت، عـن الهيمنة 

منـذ  أوروبـا  يف  األمريكيـة  والعسـكرية  السياسـية 

انتهـاء الحـرب البـاردة، عندمـا بـدأت عملية توسـيع 

“الناتـو”. ولفـرة طويلـة، عجزت موسـكو عـن وقف هذه 

العمليـة بالرغـم مـن تحذيرهـا مـن مخاطرهـا عـى األمن 

يف أوروبـا. كمـا كان لديهـا آمـل يف أنـه بعـد قبولهـا – عى 

مضـض – ضـم دول أوروبـا الوسـطى والبلقـان والبلطيق 

الثـالث إىل “الناتـو”، سـتكون قـادرة عـى ممارسـة درجة 

كافيـة مـن التأثر ملنـع دول أوروبـا الرقية مثـل أوكرانيا 

ومولدوفـا وجورجيـا مـن السـر يف نفـس الطريـق. ومـع 

ذلـك، فقـد تغر الوضع بشـكل كبـر يف عـام 2014، عندما 

جلـب الغـرب تحالفاً مـن العنـارص املواليـة لـه واملناهضة 
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لروسـيا إىل السـلطة يف كييـف. ومنـذ ذلـك الحـن، وبعـد 

ضم موسـكو شـبه جزيـرة القرم، أصبـح منـع أوكرانيا من 

االنضمـام لحلـف “الناتو” بمثابـة األولويـة يف قضايا األمن 

األوروبـي بالنسـبة للرئيـس بوتن.

ج- إن الــدول الغربيــة، ويف مقدمتهــا الواليــات املتحدة، 

ال تفهــم ســوى لغــة القــوة. إذ تــرى روســيا أنهــا بذلت 

جهــوداً حثيثــة لتســوية الــراع األوكرانــي ســلمياً، إال أن 

التطــورات أثبتــت عــدم نيــة واشــنطن اتخــاذ أي تحــرك 

يف هــذا امللــف.

د- غــّر الــراع يف أوكرانيــا جذريــاً البيئــة الخارجيــة 

لروســيا، وباتــت عالقاتهــا السياســية مــع الغــرب 

الجماعــي وحلفائــه “عدائيــة” بشــكل واضــح عــى 

مختلــف األصعــدة. ومــن وجهــة نظــر القيــادة الروســية، 

ــرب  ــنها الغ ــرب يش ــوى ح ــس س ــراع لي ــذا ال ــإن ه ف

بالوكالــة ضــد موســكو، وهــو رصاع عميــق وطويــل األمــد 

وعواقبــه ممتــدة، وبالتــايل يســتوجب حشــد املــوارد كافــة 

ــه. ملواجهت

ــرب  ــن الح ــيا م ــراتيجي لروس ــدف االس هـــ- إن اله

ــدة  ــا كواح ــز وضعه ــو تعزي ــا، ه ــة وبعده األوكراني

ــاء نظــام  مــن القــوى العامليــة الرائــدة والنشــطة يف بن

عاملــي جديــد متعــدد األقطــاب، يســتبعد هيمنــة أي قــوة 

ــة. ــوى الغربي ــن الق ــة م ــدة أو مجموع ــة واح دولي

ــن  ــتارت”: تضم ــو س ــدة “ني ــة معاه ــط بورق 2- الضغ

ــو  ــدة “ني ــيا يف معاه ــاركة روس ــق مش ــن بتعلي ــرار بوت ق

ــي  ــام غرب ــي باهتم ــذي حظ ــرار ال ــو الق ــتارت” – وه س

ــي: ــا اآلت ــة، وأبرزه ــائل مهم ــع - رس واس

أ- إظهــار أن روســيا مــا يــزال لديهــا أوراق ذات طابــع 

اســراتيجي عاملي تســتوجب عــدم تجاهلهــا. وارتباطاً 

بذلــك، كثــراً مــا يؤكد خــرباء العالقــات األمريكية الروســية 

أهميــة هــذه العالقــات مــن منظــور مصالــح واشــنطن، يف 

ضــوء عــدد مــن االعتبــارات التالية:

- حقيقــة أن روســيا قــوة نوويــة عظمــى، وبهــذا 

ــداً  ــكل تهدي ــي تش ــدة الت ــة الوحي ــي الدول ــى ه املعن

وجوديــاً للواليــات املتحــدة وحلفائهــا. ويف هــذا الســياق، 

كثــراً مــا يُعــرب الغــرب عــن مخاوفــه بشــأن التحديــث 

ــن  ــكو م ــن موس ــذي مّك ــتمر ال ــرويس املس ــووي ال الن

ــا  ــة، م ــرؤوس الحربي ــع ال ــخ وتصني ــاج الصواري إنت

ــن  ــف م ــووي املؤل ــا الن ــث ثالوثه ــاعدها يف تحدي يس

قاذفــة قنابــل اســراتيجية، وصواريــخ بالســتية عابــرة 

ــق مــن الغواصــات.  للقــارات، وصواريــخ بالســتية تُطل

ــنطن  ــن واش ــدم تمك ــن ع ــاوف م ــا إىل املخ ــار هن ويش

حتــى اآلن مــن اللحــاق بموســكو يف تطويرهــا املســتمر 

ــة. ــانتها النووي لرس

ــا  ــتعراض قوته ــى اس ــدرة ع ــيا الق ــالك روس - امت

العســكرية واســتخدامها خــارج حدودهــا، ســعياً 

ــا  ــا أن لديه ــي، كم ــام العامل ــية للنظ ــة تنافس وراء رؤي

ــكرية. ــا العس ــم قوته ــربى يف تعظي ــات ك طموح

- لــدى روســيا حــق النقــض يف مجلــس األمــن الــدويل، 

ــي  ــادرات الت ــاط املب ــتخدم إلحب ــا يُس ــراً م ــذي كث وال

ــوريا  ــل س ــد دول مث ــدة ض ــات املتح ــا الوالي تدعمه

ــمالية. ــا الش ــال وكوري وفنزوي

ـــات  ـــن الوالي ـــاً ب ـــر تعاون ـــات األكث ـــإن العالق ـــذا ف وهك

املتحـــدة وروســـيا مـــن منظـــور خـــرباء غربيـــن ُكثـــر، 

ــي  ــدات التـ ــة التهديـ ــاعد األوىل يف مواجهـ ــن أن تسـ يمكـ

ـــرى  ـــات أخ ـــي وتحدي ـــي األمريك ـــن القوم ـــا األم ـــرض له يتع

ـــو  ـــى نح ـــا ع ـــا بمفرده ـــدي له ـــنطن التص ـــن لواش ال يمك

ــة  ــدود الوطنيـ ــرة للحـ ــدات العابـ ــل التهديـ ــال، مثـ فّعـ

ـــات  ـــة، والراع ـــات اإلجرامي ـــة، واملنظم ـــات اإلرهابي كالتنظيم

ــي،  ــاء اإللكرونـ ــووي، والفضـ ــار النـ ــة، واالنتشـ اإلقليميـ

والفضـــاء الخارجـــي.. إلـــخ.

ــدن،  ــو باي ــي، ج ــس األمريك ــدا الرئي ــياق، ب ــذا الس ويف ه

مهتمــاً بالتواصــل مــع موســكو بعــد تنصيبــه مبــارشة، عندما 

ــل  ــتارت”، ويف إبري ــو س ــدة “ني ــل بمعاه ــد العم ــام بتمدي ق

2021 اتصــل بنظــره الــرويس بوتــن مــرة أخــرى ملناقشــة 

ــع  ــه أن يجتم ــك اقراح ــب ذل ــا، وأعق ــن القضاي ــة م مجموع

ــرات  ــد التوت ــض تصعي ــة خف ــا ملناقش ــان يف أوروب الرئيس

ــة  ــراتيجي ملتابع ــتقرار االس ــول االس ــوار ح ــول يف ح والدخ

ــن.  ــلح واألم ــط التس ــال ضب ــن يف مج ــن الجانب ــاون ب التع

وقــد تــم ذلــك بالفعــل يف قمــة جنيــف يــوم 16 يونيــو 2021، 

ــابقن  ــن الس ــبق للرئيس ــا س ــا م ــدر يف ختامه ــث ص حي

ريغــان وغورباتشــوف تأكيــده يف عــام 1985، بــأن “الحــرب 

ــداً شــنها”. وتعهــد  ــة ال يمكــن كســبها، وال ينبغــي أب النووي

الجانبــان األمريكــي والــرويس بالعمــل معــاً عــى إطــالق حوار 

ــات  ــث اتفاق ــمل تحدي ــب، يش ــتقبل القري ــراتيجي يف املس اس

ــات  ــات محادث ــالث جلس ــل ث ــرت بالفع ــلح. وج ــط التس ضب

ــر  ــي وزي ــتوى نائب ــى مس ــن ع ــن البلدي ــتوى ب ــة املس رفيع

الخارجيــة؛ اثنتــن منهــا يف يوليــو 2021، والثالثــة يف ســبتمرب 

مــن العــام ذاتــه، بيــد أن هــذه الجلســات لــم تســفر عــن أي 

نتائــج. وكانــت النتيجــة الوحيــدة التــي أســفرت عنهــا القمــة 

األمريكيــة الروســية هــي عــودة ســفري البلديــن، اللذيــن كان 

ــارس 2021. ــتدعاؤهما يف م ــم اس ــد ت ق
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وبســبب املخــاوف األمريكيــة، كانــت قــد جــرت اتصــاالت 
ــرويس يف  ــره ال ــي ونظ ــاع األمريك ــر الدف ــن وزي ــارشة ب مب
يوليــو 2022، بعــد إثــارة الجانــب الــرويس مخــاوف بشــأن 
ــرى  ــك ج ــذرة”. كذل ــة ق ــا “قنبل ــتخدام أوكراني ــال اس احتم
اتصــال هاتفــي آخــر، يف أواخــر أكتوبــر 2022، بــن رئيــس 
هيئــة األركان املشــركة الجنــرال مــارك ميــي، ونظــره رئيــس 
األركان العامــة الــرويس الجنــرال فالــري جراســيموف، أُعلــن 
ــلحة  ــتخدام األس ــح أن اس ــرويس أوض ــب ال ــا أن الجان بعده
ــدة  ــنطن للعقي ــم واش ــع فه ــق م ــا يتف ــيتم بم ــة س النووي

ــية. ــة الروس النووي

ــام  ــر الع ــا يف أواخ ــد أعلنت ــكو ق ــنطن وموس ــت واش وكان
ــول  ــراتيجي ح ــا االس ــتأنفان حوارهم ــا سيس ــايض أنهم امل
ــد  ــواء التصعي ــرة، إال أن أج ــلح يف القاه ــط التس ــا ضب قضاي

ــك. ــت دون ذل ــي حال ــراع األوكران ــبب ال ــر بس والتوت

ــن  ــس بوت ــث الرئي ــاء حدي ــدم، ج ــا تق ــم مم ب- بالرغ
عــن تعليــق انخــراط روســيا يف األنشــطة املرتبطــة 
ــالً  ــذراً. ففض ــوباً وح ــتارت” محس ــو س ــدة “ني بمعاه
عــن تأكيــده أنــه مضطــر إىل ذلــك، أوضــح أن األمــر يتعلــق 
ــك  ــدة. كذل ــن املعاه ــحاب م ــس االنس ــاركة ولي ــق املش بتعلي
أصــدرت وزارة الخارجيــة الروســية بيانــاً بعــد خطــاب بوتن 
ــى  ــود ع ــرام القي ــتواصل اح ــكو س ــد أن موس ــارشة، يؤك مب
ترســانتها النوويــة )بموجــب املعاهــدة( بالرغــم مــن قرارهــا 
ــا  ــل به ــاء العم ــى انته ــك حت ــا، وذل ــاركة فيه ــق املش بتعلي
ــفرة  ــية الس ــة الروس ــتدعت الخارجي ــر 2025. واس يف فرباي
األمريكيــة لــدى موســكو، لــن ترايــيس، بشــأن مــا وصفتــه 
الــوزارة بـــ”املســار العدوانــي” املتزايــد لواشــنطن، متهمــة 
إياهــا بتوســيع انخراطهــا يف الحــرب األوكرانيــة. وقــال البيــان 

إنــه “مــن أجــل تهدئــه الوضــع، يتعــن عــى واشــنطن اتخــاذ 

خطــوات نحــو ســحب قواتهــا وعتادهــا التابــع لحلــف الناتــو 

ــيا”.  ــة لروس ــطتها املعادي ــف أنش ــا، ووق يف أوكراني

الردع الحذر:
هكــذا بــدا واضحــاً أن تعليق األنشــطة بموجــب معاهــدة “نيو 

ــه التأثــر يف السياســة  ــل روســيا، ُقصــد ب ســتارت” مــن ِقب

الغربيــة بــردع حلــف “الناتــو” عــن االنخــراط بشــكل مبــارش 

يف دعــم أوكرانيــا وأيضــاً التأثــر يف الســلوك األمريكــي يف هــذا 

الشــأن. وياُلحــظ هنــا وصــف الرئيــس بايــدن قــرار التعليــق 

ــع  ــاً”. وم ــؤوالً تمام ــراراً مس ــس ق ــر.. لي ــأ كب ــه: “خط بأن

ذلــك، أكــد بايــدن أنــه لــم يفــر قــرار نظــره الــرويس عــى 

أنــه مــؤرش عــى تفكــر يف اســتخدام لألســلحة النوويــة. ويف 

ــب  ــن الع ــأن “بوت ــد رصح ب ــدن ق ــر 2022، كان باي أكتوب

ــتخدام  ــيتجنب اس ــه “س ــاباته”، إال أن ــأ يف حس ــي أخط عقالن

األســلحة النوويــة”. ولقــي تقييــم بايــدن هــذا تأييــد بعــض 

كبــار املســؤولن يف الغــرب، بمــا فيهــم وزيــر الدفــاع 

ــن واالس. ــي، ب الربيطان

ــا،  ــة، يف مجمله ــرات األمريكي ــت التقدي ــا زال ــاً، م ختام

ــة،  ــر عادي ــوات غ ــذ أي خط ــم تتخ ــكو ل ــرى أن موس ت

ــاً  ــر أي ــيا تن ــى أن روس ــؤرش ع ــا ي ــد م ــه ال يوج وأن

ــا  ــى عندم ــدى. وحت ــرة امل ــة قص ــلحتها النووي ــن أس م

ــال  ــذر” يف إرس ــديد الح ــه “ش ــدن بأن ــاد باي ــم انتق يت

ــد  ــي، يؤك ــف األوكران ــكرية إىل الحلي ــاعدات العس املس

ــوى  ــه القص ــة أن أولويت ــؤولون يف اإلدارة األمريكي املس

هــي ضمــان عــدم تصعيــد الحــرب الحاليــة يف أوكرانيــا 

ــرب. ــيا والغ ــن روس ــووي ب إىل رصاع ن
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