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 مقدمة: 

جذبت التوترات ب� أوكرانيا وروسيا االنتباه الدويل. حشدت روسيا قوات عسكرية كب�ة عىل حدود أوكرانيا وصعدت 

عىل ذلك، قدمت الواليات املتحدة ودول الناتو األخرى مساعدات  التوترات ب� روسيا وحلف ش�ل األطليس (الناتو). رداً  

 عسكرية واقتصادية ألوكرانيا، ووسعت الواليات املتحدة من وجودها العسكري عىل الجانب الرشقي لحلف الناتو.  

واحد إذا   "أعتقد أن ما سرتاه هو أن روسيا ستتحمل املسؤولية إذا قامت بغزوها. وهذا يعتمد عىل ما يفعله. إنه يشء

وما إىل ذلك ". أثارت هذه الكل�ت   نفعله،كان توغًال بسيطًا ثم ينتهي بنا املطاف يف قتال حول ما يجب القيام به وما ال  

مبن فيهم الرئيس األوكرا� فولود��    -من الرئيس جو بايدن عاصفة نارية من واشنطن إىل كييف، حيث كان النقاد  

متييز الواليات املتحدة وحلف ش�ل األطليس ب� الغزو والتوغل البسيط عدم  ت  قلق� بشأن تداعيا  -زيلينسيك  

.. حاولت جهود التنظيف "توضيح" التعليقات من خالل إعادة عند اتخاذ قرار بشأن كيفية الرد عىل العدوان الرويس

كل�ت الرئيس بالفعل إرسال الرسائل عىل عجل إىل التهديدات املبهمة ذات التداعيات الخط�ة. ومع ذلك، فقد كشفت  

عن التحدي الواضح املتمثل يف إدارة الرصاع ب� الدول مع الجهات الفاعلة التي أصبحت قادرة بشكل متزايد عىل العمل 

تزداد الطريقة التي تعمل بها الدول عىل تعزيز مصالحها يف هذه   بالقرب من عتبة الحرب املسلحة التقليدية أو تحتها.

الرمادية"" أهمية بالنسبة لرجال الحرب وواضعي السياسات. األحداث األخ�ة عىل طول الحدود األوكرانية   1املنطقة 

 
ف الحرب التقل�د�ة  1 ي تقع بني ف وداخل الجهات الفاعلة الحكوم�ة وغ�ي الحكوم�ة واليت ف المنطقة الرماد�ة بأنها "تفاعالت تنافس�ة بني وثنائ�ة السالم".    ُتعرَّ

ف السالم والحرب."من قبل ق�ادة العمل�ات الخاصة للوال�ات المتحدة. ... دعا وز�ر الدفاع   ة بني ي بن واالس المنطقة الرماد�ة "تلك األرض المبع��
�طايف  ال�ب



4 
 

الروسية ليست سوى األحدث يف قامئة طويلة من الحوادث الدولية والحمالت املستمرة التي �كن وصفها بأنها نشاط 

ية املنطقة الرمادية، وملاذا تختار الدول  املنطقة الرمادية. يف املقابل، هناك مجموعة أع�ل تتوسع برسعة تصف ماه

العمل فيها، وكيفية الدفاع ضد مثل هذه اإلجراءات. وبالتحديد، يخلط املعتدون يف املنطقة الرمادية األدوات السياسية 

السياسة  صانعي  إىل  بغيضة  تصعيد  معضالت  تقديم  مع  مصالحهم  لتعزيز  والعسكرية  واملعلوماتية  واالقتصادية 

 املعارض�. 

الرمادية عىل ضباط املخابرات هي أقل دراسة. من   التي تفرضها حمالت املنطقة  التحديات املحددة  ومع ذلك، فإن 

فهي تشمل، بعد كل يشء، أحجار الزاوية يف    -املسلم به أن "املنطقة الرمادية" ليست شيئًا جديًدا عىل االستخبارات  

التضليل، واإلنكار والخداع، وال  الرمادية املعارصة تعني  عمل االستخبارات:  إدارة املنطقة  عمل الرسي. ومع ذلك، فإن 

التعامل مع الكيفية التي يعمل بها تطوير وانتشار التقنيات الناشئة واملعطلة عىل تغي�ها برسعة. تعمل التكنولوجيا  

للوظائف األساسية لوكاالت   عىل ترسيع وت�ة وانتشار نشاط املنطقة الرمادية عىل مستوى العامل، م� �ثل تحديًا فريًدا

االستخبارات الكتشاف التهديدات وفهمها. يتضمن ذلك القدرة عىل تحديد وتعي� مؤرشات النشاط العدايئ عند ظهورها  

 (اكتشافها) ووضعها يف سياق فهم أوسع السرتاتيجية الفاعل ونواياه (الفهم).

معززة لبعضها البعض. أي أن املعلومات التي يتم جمعها من الناحية املثالية، يجب أن تكون هذه الوظائف متزامنة و 

ستوفر رؤى إسرتاتيجية يف الوقت الفعيل، وستتيح هذه الرؤى إجراء تحليل وجمع أكرث وضوحا. ومع ذلك، إذا تخيلت 

تباطأ  عالقة االكتشاف والفهم هذه كعجلة، فإن حجم ورسعة وتعقيد أنشطة املنطقة الرمادية الحديثة سيولّد احتكاكا. ت

العجلة حيث تصبح مؤرشات التهديد غامضة بشكل متزايد. في� يتعلق بالعواقب الواقعية، قد يعني هذا عدم وجود 

وكاالت   أرادت  إذا  إلكرتونية.  أو  معلوماتية  أو  اقتصادية  حملة  من  األوىل  املراحل  خالل  للتدخل  قص�ة  قرار  نافذة 

ات املنطقة الرمادية، فيصبح من الرضوري القيام بسلسلة من إصالحات  االستخبارات ترسيع عجلة القيادة ملواكبة تهديد

 االستخبارات الفنية والتنظيمية والثقافية. 

مدته   مرشوعاقدم مركز الدراسات الدولية واالسرتاتيجية بواشنطن  دع�ً للجهود املبذولة ملواجهة هذه التحديات امللحة،  

مبا يف ذلك العديد من مسؤويل   -لدراسة الذكاء يف املنطقة الرمادية. بعد إجراء مقابالت مع عرشات الخرباء    مثانية أشهر

بصياغة العديد من  ام خرباء هذا املركز  ق  ،2021ورشة عمل منظمة يف أواخر عام  وإجراء    - املخابرات الحالي� والسابق�  

التوصيات ملجتمع االستخبارات األمريكية لتطوير األدوات والهيكل التنظيمي والثقافة القادرة عىل اكتشاف وفهم املنطقة 

ركز  ا بين�  النشطة.  البحثي  لرمادية  مهمتها مرشوعهم  بتحديث  املتحدة  الواليات  قيام  كيفية  عىل  أسايس  بشكل 

https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/Hicks_GrayZone_interior_v4_FULL_WEB_0.pdf
https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/Hicks_GrayZone_interior_v4_FULL_WEB_0.pdf
https://www.csis.org/analysis/eyes-everywhere-intelligence-and-strategic-decisionmaking-gray-zone
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أن هذه النتائج والتوصيات قابلة للتطبيق عىل نطاق واسع عىل الدول ب  يذهب اىل االعتقاداالستخباراتية لهذه الحقبة،  

 األخرى التي تواجه تحديات املنطقة الرمادية امل�ثلة.

 ؟  ة بالنسبة للناتومشكل تشّكل أوكرانيا ملاذا .1

وكرا� يف مواجهة أن معظم األمريكي� يدعمون الشعب األ   Morning Consult-Politicoأظهر استطالع جديد أجرته  

الرويس.   بوت�  %  63العدوان  فالد��  اجتاح  إذا  روسيا  عقوبات عىل  الس�ح   %58.  اوكرانيا  يريدون فرض  يؤيدون 

يجب عىل الناتو أال �نع أوكرانيا من االنض�م إىل الحلف ملنع غزو   إنهيقولون    %49ألوكرانيا بالتقدم لعضوية الناتو.  

 إرسال قوات أمريكية إىل أوروبا الرشقية لدعم حلفاء الناتو يف املنطقة.  % 48رويس. ويؤيد 

فقط أقليات صغ�ة تعارض معظم هذه السياسات. لكن عددا كب�ا من األمريكي� يقولون ملنظمي استطالعات الرأي 

لواليات املتحدة؟ ل  يشكّل هذا االمر مشكلة: ملاذا  كب�ليسوا متأكدين م� يفكرون فيه. يتساءل الكث�ون بشكل  إنهم  

إنه سؤال عادل. واإلجابة هي: ألنه إذا سمحت الواليات املتحدة لروسيا بغزو وإسقاط د�قراطية أوروبية، فإن عواقب  

   مل.سترتدد يف جميع أنحاء العا هذا التقاعس االمرييك

 تداعيات التقاعس األمرييك عن التدخل يف االزمة األوكرانية من وجهة نظر أمريكية: •

املايض،    كان بإمكان بوت� غزو أوكرانيا، فقد تكون تايوان هي التالية. يف أكتوبر  ذاإ و   ،الص� تراقبتجدر اإلشارة اىل أّن   

والقاذفات    املقاتالت  من  قياسيًا  عدًدا  الص�  أرسلت  أفغانستان،  من  أغسطسبعد انسحاب الرئيس بايدن الكاريث يف  و 

اإلطالق ضد تايوان. قبل بضعة أسابيع،    وهو أكرب توغل لسالح الجو الصيني عىل  -إىل منطقة الدفاع الجوي التايوانية  

عندما حشد بوت� القوات عىل طول الحدود األوكرانية، قامت الص� بتوغل كب� آخر. إذا فشلت الواليات املتحدة يف 

لغزو وسحق الد�قراطية يف   فرصةبك� أن لديها    عتربردع روسيا بعد أقل من عام من استسالمها يف أفغانستان، فقد ت

ك� تراقب كوريا الش�لية وإيران. إذا قام بوت� بالغزو، فسيكون لدى    قد تكون النتيجة حربًا يف املحيط الهادئ.  تايوان.

كال البلدين كل الحافز لترسيع تطوير األسلحة النووية ووسائل إيصالها. كاله� يعلم أنه بعد انهيار االتحاد السوفيتي،  

، توسطت الواليات املتحدة يف 1994سالح نووي اسرتاتيجي. لكن يف ديسمرب   2000يقرب من  م�ورثت أوكرانيا ترسانة 

اتفاقية تسمى مذكرة بودابست بشأن الض�نات األمنية التي وافقت فيها أوكرانيا عىل التخيل عن تلك األسلحة إىل جانب 

قابل، تعهدت روسيا "باالمتناع عن التهديد باستخدام  صواريخها الباليستية العابرة للقارات والقاذفات االسرتاتيجية. يف امل

القوة أو استخدامها ضد السالمة اإلقليمية أو االستقالل السيايس ألوكرانيا"، بين� تعهدت الواليات املتحدة وبريطانيا 

إذا أصبحت أوكرانيا ضحية لعمل عدوان."  ... ذا االتفاق ، انتهكت روسيا ه2014يف عام    "بتقديم املساعدة ألوكرانيا 

فلن تتخىل أي   بذلك،يهدد بوت� بإنهاء املهمة. إذا ُسمح له بالقيام    اآلن،عندما غزت أوكرانيا وضمت شبه جزيرة القرم.  

فإن الدرس املستفاد من    ذلك،دولة عن أسلحتها النووية مقابل ض�نات أمنية أمريكية مرة أخرى. بل عىل العكس من 

قد يؤدي هذا إىل   ق الوحيد لألمن هو تطوير ونرش أسلحة نووية وصواريخ إليصالها.بيونغ يانغ لطهران هو أن الطري

تعهدت اململكة العربية السعودية بتطوير ترسانتها النووية إذا أصبحت إيران قوة نووية. يف ، فمثال  سباق تسلح عاملي

م  الواقع، اإلرسائيلية،  العسكرية  للمخابرات  السابق  الرئيس  يادل�،  عاموس  ينتظروا شهرًا  حذر  لن  "السعودي�  أن  ن 

مصداقية الواليات املتحدة سقط  �كن للبلدان األخرى أن تحذو حذوها. وست   ، حيثواحًدا" للحصول عىل أسلحة نووية

وكذلك مصداقية الناتو. إن التحالف عرب األطليس يعا� بالفعل من كارثة بايدن يف أفغانستان. لكن الغرض من تأسيس 

https://www.aei.org/op-eds/why-is-ukraine-our-problem-the-consequences-of-inaction-would-reverberate-across-the-globe/
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 بذلك، العدوان الرويس يف أوروبا. إذا مل يتمكن الحلفاء من املوافقة عىل اتخاذ الخطوات الالزمة للقيام    الناتو كان ردع

 فمن العدل أن نتساءل: ملاذا ال يزال الناتو موجوًدا؟ 

ة تجاه جميع الحلفاء. يظل الناتو حجر الزاوية يف التزام الواليات املتحد  ب�إن عواقب فشل الناتو يف ردع روسيا سترتدد  

مبا   -دولة    17حلفائها يف جميع أنحاء العامل. يتم قياس كل تحالف معاهدة أمريكية مقابل الناتو. هناك سبب لتصنيف  

مبوجب قانون الواليات املتحدة عىل أنها "حلفاء   -يف ذلك أسرتاليا ونيوزيلندا واليابان وكوريا الجنوبية واألردن وإرسائيل  

شرتط قانون الواليات املتحدة أيًضا معاملة تايوان كحليف رئييس من خارج الناتو، دون رئيسيون من خارج الناتو". ي 

تصنيفها رسميًا عىل هذا النحو. ستصبح هذه االلتزامات بال معنى إذا تم تدم� مصداقية الناتو. سوف يتم تدم� شبكة 

 لدويل.التحالفات األمنية األمريكية التي ضمنت السالم واالستقرار عىل الصعيد ا

 

 الناتو يريد توريط روسيا يف أوكرانيا  .2

حاول الرئيس الرويس فالد�� بوت� مؤخرًا اغتنام زمام املبادرة يف مبارزته الدبلوماسية مع الغرب من خالل تقديم قامئة  

الخفي االنطباع بأن شاملة باملطالب األمنية بين� يحشد قوة غزو هائلة عىل الحدود األوكرانية. لقد خلق هذا التهديد  

الزع�ء الغربي� يجب عليهم إما تقديم تنازالت كاسحة للكرمل� أو مواجهة احت�ل اندالع أكرب رصاع أورويب منذ الحرب 

قد تكون أفضل طريقة ملنع غزو واسع النطاق ألوكرانيا هي زيادة التكاليف    ،ومع ذلك، هناك خيار ثالث  العاملية الثانية.

منذ أن هاجمت روسيا أوكرانيا ألول مرة   هجوم كب� جديد.شّن  ن املرجح أن يواجهها بوت� إذا اختار  العسكرية التي م

، دعا الكث�ون يف العامل الد�قراطي إىل سياسات االسرتضاء. بعد مثا� سنوات، يستمر العدوان الرويس عىل 2014يف ربيع  

برشق أوكرانيا. يف هذه األثناء، يسعى    منطقة دونباسحتدم يف  أوكرانيا مع عدم وجود نهاية تلوح يف األفق للرصاع امل

الذي كان أكرث جرأة بشكل واضح اآلن إىل   الباردة وإعادة  بوت�  بالكامل بعد الحرب  البنية األمنية األوروبية  تفكيك 

 عىل أنّهيف هذه املرحلة،    الباحثون يف املجلس األطليسيؤكد    تأسيس مجال نفوذ رويس عىل أوروبا الرشقية والوسطى.

فلن   إذا رضخ قادة الناتو للمطالب الروسية ووافقوا عىل االنسحاب من املنطقة أو تقييد التعاون املستقبيل مع أوكرانيا،

عىل الكرمل�. عىل العكس من ذلك، ستصبح موسكو أكرث اقتناًعا برضورة استمرار املفاوضات   كب�يكون لذلك تأث�  

تحت تهديد السالح. وهذا من شأنه أن يجعل الحرب الكربى يف أوكرانيا أكرث احت�لية بكث�، بين� �هد الطريق أيًضا 

بدالً من اسرتضاء الكرمل�، يجب عىل الغرب أن يسعى    لبلطيق إىل البلقان.ملزيد من أع�ل العدوان الرويس من بحر ا

إىل جعل أي تصعيد إضايف باهظ التكلفة. إن إجراءات العقوبات غ� املسبوقة املطروحة حاليًا عىل الطاولة يف حالة 

ما إذا كانت اإلجراءات    هجوم رويس جديد عىل أوكرانيا هي بالتأكيد خطوة يف االتجاه الصحيح، لكن ليس من الواضح

 االقتصادية وحدها ستكون كافية لردع بوت�.

الدولية إىل مستويات قياسية يف السنوات األخ�ة، وهي حاليًا يف وضع جيد ملواجهة عاصفة   احتياطاتهاعززت روسيا  

املكاسب  مقابل  دفعه  يستحق  مثنًا  الغربية  للعقوبات  االقتصادي  األمل  بوت�  يعترب  قد  الواقع،  يف  شديدة.  عقوبات 

ليك يرى الباحثون يف املجلس األطليس أنه  لهذا السبب    الجيوسياسية الحاسمة التي يتصورها من حملة أوكرانية ناجحة.

، يركز املخططون العسكريون تكون فعالة، يجب اتخاذ تداب� اقتصادية إىل جانب رادع عسكري مقنع. يف الوقت الحارض

الغربيون بشكل أسايس عىل املزايا الساحقة لروسيا من حيث الصواريخ والط�ان والقدرات البحرية. وقد ساعد هذا يف 

مع   الكث�ين بأن غزًوا واسع النطاق ألوكرانيا هو هدف عسكري واقعي بسبب فرص نجاحه العالية عىل ما يبدو.إقناع  
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تهديد الغزو الوشيك، ليس هناك الكث� م� �كن لرشكاء الواليات املتحدة أو أوكرانيا الدولي� اآلخرين القيام به لتقليص  

سوف تستغرق أنظمة الدفاع الجوي أو البحرية املعقدة سنوات حتى تصبح فجوة القدرات الحالية ب� روسيا وأوكرانيا.  

أنظمة األسلحة املتطورة األخرى لها  ك� أّن    جاهزة للعمل بكامل طاقتها، وسيكلف الحصول عليها واستدامتها املليارات.

أوكرانيا ورش  من ذلك، يتع� عىل  السعي للحصول عىل  قيود م�ثلة وستتطلب تدريبًا مكثًفا قبل نرشها. وبدالً  كائها 

بوت�. روسيا  تفرضها  التي  الهائلة  العسكرية  للتحديات  متكافئة  غ�  النطاق،    إجابات  واسعة  عملية  بوت�  أطلق  إذا 

فرد مبا يف ذلك وحدة احتياطي كب�ة. ومع ذلك،  500000فستواجه القوات الروسية جيًشا أوكرانيًا مشرتكًا قوامه حوايل 

ألوكرانية يف تشكيالت كب�ة، فستصبح أهدافًا سهلة للغارات الجوية الروسية. يف الواقع، من املرجح  إذا عملت القوات ا

أن يبدأ أي هجوم رويس بحملة جوية وصاروخية مدمرة تهدف إىل القضاء عىل الوحدات املدرعة والطائرات املقاتلة  

 األوكرانية والعنارص الرئيسية للبنية التحتية العسكرية للبالد. 

يف مثل هذه الظروف، من املحتمل أن يتمكن الجيش الرويس من التقدم يف عمق األرايض األوكرانية. ومع ذلك، فإن 

ستواجه قوات االحتالل الرويس خصوًما متحمس� يقاتلون يف محيط    االحتفاظ بهذه األرض سيكون أمرًا مختلًفا متاًما.

 اإلقليمية، لة مع املحارب� القدامى، واالحتياطي�، ووحدات الدفاع  مألوف. من خالل الجمع ب� الوحدات العسكرية العام

وأعداد كب�ة من املتطوع�، �كن ألوكرانيا إنشاء عرشات اآلالف من املجموعات الصغ�ة واملتنقلة للغاية القادرة عىل 

اإلدارة عىل املناطق املحتلة  مهاجمة القوات الروسية. وهذا سيجعل من املستحيل عمليا عىل الكرمل� إقامة أي نوع من  

ال ينبغي أن يكون هناك شك يف استعداد األوكراني� للدفاع عن بالدهم. انضم اآلالف إىل   أو تأم� خطوط إمدادها.

عندما كانت أوكرانيا عىل وشك أن تغزوها قوات الكرمل�. يف األسابيع األخ�ة،    2014كتائب املتطوع� املرتجلة يف ربيع  

ع أجراه معهد كييف الدويل لعلم االجت�ع أن ما يصل إىل واحد من كل ثالثة أوكراني� سيكون عىل استعداد  أظهر استطال 

الرويس. لالحتالل  املسلحة  املقاومة  يف  أن    للمشاركة  نفسه  االستطالع  األوكراني�    %20وجد  سيكونون خرين  اآل من 

املدنية. يف   املقاومة  للمشاركة يف جهود  الرأيش� كل يشء من  ي  الواقع، مستعدين  الغزو   استطالعات  أن  إىل حقيقة 

ال    الرويس لن يحظى بشعبية كب�ة وأن قوات الكرمل� ستجد نفسها تعمل يف بيئة معادية مثالية للحرب غ� املتكافئة.

تعني املقاربة غ� املتكافئة ملواجهة غزو رويس محتمل فقدان التنسيق العسكري العام. ستبقى القوات املسلحة النظامية 

حركة املقاومة وستحتفظ بهياكل القيادة والسيطرة حتى أثناء العمل يف وحدات أصغر بطريقة تبدو  األوكرانية يف قلب 

(  المركزية. األوكرانية  الخاصة  العمليات  قوات  ستلعب  نفسه،  الوقت  جهود حرب SOFويف  يف  حاسً�  قياديًا  دوًرا   (

رات الكب�ة التي تم إجراؤها يف السنوات العصابات، وستكون قادرة عىل طلب التدريب الذي ال يقدر بثمن واالستث�

 األخ�ة.

أوكرانيا لديها بالفعل األدوات واألفراد يف املكان املناسب لحملة غ� متكافئة ضد أي غزاة محتمل�. ومع ذلك، �كن  اٍّن   

 ا عىل شن مترد فعال. لرشكاء البلد أيًضا تقديم مساهمة كب�ة لزيادة تعزيز عامل الردع هذا من خالل تعزيز قدرة أوكراني

عىل الرغم من عدم وجود وقت لتزويد أوكرانيا بأنظمة أسلحة معقدة، إال أن هناك قامئة تسوق بالعنارص التي �كن  

أن ترفع تكلفة الغزو الرويس بشكل كب�. أغىل العنارص يف قامئة الرغبات قص�ة املدى يف أوكرانيا تشمل أنظمة الدفاع 

الطائرات و   ،ريخ املضادة للدبابات، والصواريخ املضادة للسفن، والرادارات املضادة للبطارياتالجوي املحمولة، والصوا

بدون طيار من جميع األنواع ستكون موضع ترحيب كب�. ك� ستكون بنادق القنص واملعدات املضادة للقناصة مفيدة  

االتصال الالسليك املشفرة، وأجهزة االتصال عرب  للغاية، مثلها مثل الشحنات الكب�ة من نظارات الرؤية الليلية، وأجهزة  
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إن القوات املسلحة األوكرانية تتمتع بصالبة قتالية ودوافع عالية. بعد مثا� سنوات من الحرب غ�    األق�ر الصناعية.

 ا اليوم.املعلنة مع روسيا، رمبا تكون الدولة ككل أكرث استعداًدا نفسيًا للدفاع عن نفسها من أي دولة أخرى يف أوروب

بالنظر إىل املعدات والتكتيكات املناسبة، �كن ألوكرانيا أن تقلل بشكل كب� من فرص نجاح غزوها. من املرجح أن يحقق  

الهجوم الرويس تقدًما مبدئيًا مث�ًا لإلعجاب، لكنه قد يتفكك رسيًعا حيث واجهت قوات االحتالل معارضة ال هوادة فيها  

لرضر الذي لحق باملجتمع السوفيتي جراء غزو  ابوت� متاًما  يدرك    عمل عىل أرض الوطن. من الوحدات املتنقلة التي ت 

 أفغانستان. إنه بال شك يدرك املخاطر املحتملة للوقوع يف مستنقع احتالل وحيش من جانبه يف أوكرانيا.

شن حرب كربى ضد أوكرانيا. هذا الغياب للح�س قد يف الجمهور الرويس  عدم رغبةإىل  استطالعات الرأي األخ�ةتش� 

 يتحول قريبًا إىل معارضة رصيحة إذا بدأت أعداد كب�ة من التوابيت يف العودة إىل روسيا من أوكرانيا.

 زمة يف أوكرانيا ستحدّد مستقبل أوروبااال  .3

عىل الحدود األوكرانية وما يحمله من عندما بدأ املجتمع الدويل يف دق ناقوس الخطر بشأن النشاط العسكري الرويس  

االوكرانية األرايض  ألمن وسالمة  فعل  تهديد  رد  أن  لوحظ  هدوًءاكان  أوكرانيا  ،  أكرث  فعل    يبدو  رد  من  العديد بكث� 

رد من الرضوري التأكيد عىل أّن    يف الواليات املتحدة أو العواصم األوروبية. كانت هذه مالحظة دقيقة متاًما.السياسي�  

بالقرب من   املتمركزة  الروسية  القوات  الذي تشكله  الخطر  الرأي حول طبيعة  أوكرانيا ال يش� إىل أي خالف يف  فعل 

يعكس رد أوكرانيا الهادئ نسبيًا    الغربي�.  هميف اتفاق كامل مع رشكائيبدو األوكراني�  س من ذلك،  الحدود. عىل العك

 بعض املراقب� يف الحلف األطليس يؤكد  عىل هذا التهديد الرويس األخ� الطبيعة طويلة املدى للرصاع املستمر ب� بلدينا.  

مر اآلن ما يقرب من مثا� سنوات منذ أن هاجمت روسيا أوكرانيا ألول مرة. مل يتوقف العدوان الرويس منذ ذلك    عىل أنه

 وأصبح جزًءا من الحياة اليومية.  الح�،

ملعلومات الكرمل� املضللة واعتدنا عىل محاوالت القيادة الروسية إلنكار حق لقد أصبحنا غ� مبال� بالتدفق املستمر  

ال أحد يف أوكرانيا يقلل من خطورة   أوكرانيا يف الوجود. سوف يستغرق األمر أكرث من حشد عسكري رويس آخر لصدمنا. 

مل يعد عام   نوات عديدة.  التعايش مع احت�ل حدوث تصعيد كب� لس  لكن الرأي السائد يقول برضورة  الحايل،الوضع  

عندما واجه العديد من األوكراني� صعوبة نفسية يف قبول الحقيقة املذهلة بأننا كنا نتعرض لهجوم عسكري من    ،2014

روسيا".   من    اليوم،"الشقيقة  أكرث  مع  أوروبا  يف  الربية  القوات  أقوى  أحد  األوكرا�  الجيش  قدامى   400000يعد  من 

عدم اليق� الحقيقي الوحيد هو ما إذا كانت  وروسيا تعرف ذلك.  ،رد والعزم عىل مواجهة العدواملحارب�. لدينا املوا

 أوروبا تقدر متاًما ما سيعنيه الغزو الرويس الشامل ألوكرانيا بالنسبة لبقية القارة. 

   ظمة الصواريخ  تتفوق روسيا بسهولة عىل أوكرانيا من حيث الط�ان العسكري وأن  النووية،باإلضافة إىل ترسانتها

بين� �كن   األوكرانية،والقوة البحرية. �كن للصواريخ الروسية أن تتسبب يف أرضار مدمرة بالبلدات واملدن  

فإن أي    ذلك، ومع    للقوات البحرية والجوية الروسية أن تتغلب عىل القوات األوكرانية وتستويل عىل األرايض.

حملة برية واسعة النطاق ضد أوكرانيا محكوم عليها بالفشل يف النهاية. �كن للجيش الرويس القوي بالتأكيد 

 ذلك،لكن القوات الروسية لن تكون قادرة عىل السيطرة عىل أي منطقة تحتلها. وبدالً من    بقوة،أن يتقدم  

 ستحرتق األرض األوكرانية املحتلة تحت أقدامهم.
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 لكن األوكراني� لن يحزنوا وحدهم. ك� ستتكبد روسيا خسائر فادحة.   كارثية،تكلفة البرشية ألوكرانيا  ستكون ال

التواصل  وسائل  عرب  كف�وس  أوكرانيا  يف  األمامية  الخطوط  من  روسيا  إىل  العائدة  التوابيت  صور  ستنترش 

 ل�. االجت�عي وستثبت قريبًا أنها أكرث من الالزم الحتواء حتى رقباء الكرم

  �إن اندالع حرب كربى يف أوكرانيا من شأنه أن يغرق أوروبا بأكملها يف أزمة. إن الظهور املفاجئ ملا يرتاوح ب

ثالثة وخمسة مالي� الجئ أوكرا� هارب� من الغزو الرويس سيكون مجرد أحد االهت�مات الرئيسية العديدة 

 التي تواجه املجتمع األورويب. 

مد االتحاد األورويب بشكل كب� عىل الواردات الغذائية مبا يف ذلك الحبوب. قد تؤدي الحرب الكربى عىل سبيل املثال، يعت

إىل تعطيل خط� ورمبا منع الكث� من الواردات من كل من أوكرانيا وروسيا، م� يخلق مجموعة كاملة من مشاكل األمن 

، ويفتح نهائية للنظام الدويل القائم عىل القواعد  رضبة  ك� أن هجوم روسيا من شأنه أن �ثل  الغذايئ للقارة بأكملها.

والتي من شأنها أن تهدد عقوًدا من السالم غ� املسبوق يف جميع    انعدام األمن العامليالباب أمام حقبة جديدة من  

 أنحاء أوروبا.

عىل استعداد روسيا لرفع املخاطر، من الرضوري أيًضا مالحظة أن نظام بوت� ليس شيئًا إن مل يكن وقع التأكيد  بين�  

 إال أنه ال يزال من املمكن تجنبه. حاليًا،براغ�تيًا. هم ماهرون للغاية يف تقييم املخاطر. يف ح� أن التصعيد ممكن 

ا إظهار  هي  الكرمل�  مع  للتعامل  الوحيدة  الواقعية  الرويس.  الطريقة  العدوان  ملواجهة  املراقبون  الستعداد  يعترب 

موسكو بأن مثن هجوم جديد سيكون باهظًا للغاية بحيث ال �كن التفك� فيه. سيكون    االطلسيون انه من الواجب اقناع

   سلبية عىل املستوى السيايس واالقتصادي واالجت�عي. هذا الثمن من الناحية العسكرية البحتة ويف شكل تداعيات

يف يونيو،    إن الفشل يف الرد بشكل حاسم عىل التهديدات الروسية األخ�ة لن يؤدي إال إىل زيادة تكلفة احتواء الكرمل�.

بايدنأعلن الرئيس األمرييك   أنه س�اقب ترصفات موسكو عن كثب خالل األشهر الستة املقبلة. منذ ذلك الح�،   جو 

هجوًما هجينًا ضد دول الناتو والدول األعضاء يف االتحاد األورويب من خالل  أكمل الكرمل� فعليًا ضم بيالروسيا، وشن  

، والتي، من قبيل الصدفة، تعهد القادة الغربيون  كب�توجيه املهاجرين نحو حدودهم، وتسليح إمدادات الطاقة بشكل 

اإلعراب عن  ب هذه اإلجراءات إذا اقترص الرد عىل مبنعها. تقوم روسيا اآلن بحشد عسكري جديد عىل الحدود األوكرانية.

 القلق والدعوات إىل جولة جديدة من املحادثات، فإن روسيا ستعترب ذلك دعوة ملزيد من العدوان.

 لتغي� سلوك بوت�، الغرب بحاجة إىل اسرتاتيجية جديدة  .4

أوكرانيا قد متت   عىل الرغم من أن الرد يف العواصم الغربية عىل املوقف العسكري العدوا� لروسيا عىل حدودها مع

األسابيع األخ�ة.   زاد من حدته يف  العسكرية قد  للطوارئ  التخطيط  أن  إال  أوالً،  دبلوماسية واضحة  بعبارات  صياغته 

الهدف من هذه التحركات، عىل األقل بناًء عىل خطاب قادة الواليات املتحدة وحلف ش�ل األطليس وكذلك املعلق� 

 الردع. هو تعزيز واملراقب�، 

، "األسلحة والتأث�"، إىل 1966  الباحث األمرييك توماس شيلينج، يف كتابه األسايس الصادر عام يهدف الردع، ك� أوضح  

عن اإلسرتاتيجية الثانية لإلكراه، والتي تهدف إىل تغي�   شيلينج . ميزها  جراءات مستقبليةمنع الخصم من اتخاذ إ 

للخصم الحايل  بشأن السلوك  واضًحا  الغرب  يكن  مل  ما  ولكن  مخاطر.  عىل  ينطوي  وكاله�  مضمون،  غ�  كاله�   .

 ماسية.االسرتاتيجية التي يجب اتباعها ضد املواقف الروسية العدوانية، فقد تفشل الدبلو 

 اتخذت محاوالت الغرب الردع يف املواجهة الحالية شكل� حتى اآلن.  
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هناك إجراءات فورية تهدف إىل منع املزيد من التوغالت العسكرية الروسية يف أوكرانيا، مه� كانت طفيفة عىل   أوالً،

الرأس الرويس" األول الحدود، إىل ما يبدو. وترتاوح اإلجراءات املهددة من عواقب اقتصادية مدمرة محتملة مبجرد عبور "

املساعدة العسكرية ألوكرانيا والتعزيزات الهائلة عىل الجناح الرشقي لحلف الناتو. استخدمت كل من الواليات املتحدة 

مثل خطط تنصيب   -واململكة املتحدة أيًضا شكالً من أشكال "الكشف كرادع"، للكشف عن املؤامرات الروسية املزعومة  

قبل حدوثها ملنع موسكو    -ية لروسيا يف كييف أو إطالق علم مزيف أو حتى هجوم مفربك يف رشق أوكرانيا  قيادة موال

 من املتابعة.  

عززت تداب� الردع األكرث عمومية، من زيادة اإلنفاق الدفاعي للحلفاء إىل املشاورات مع السويد وفنلندا حول   ثانيًا،

 .2014لحلف منذ ضم روسيا لشبه جزيرة القرم يف عام ل اوتضامن وقوة اتوثيق التعاون مع الناتو، استعداد

لكنهم يتجاهلون حقيقة أن الردع قد فشل بالفعل كإسرتاتيجية ضد روسيا عدة مرات ،  هذه أع�ل جديرة يف حد ذاتها

نيا، ولكن مع ضم شبه جزيرة القرم والحرب يف رشق أوكرا  2014كان آخرها يف عام    -يف السنوات الخمس عرشة املاضية  

بهج�ت إلكرتونية واسعة النطاق يف إستونيا. يبدو   2007مع التوغل العسكري يف جورجيا ويف عام    2008أيًضا يف عام  

 يكون   أن  ينبغي  ال  لذلك.  والعاملي  اإلقليميمن الواضح أن الرئيس الرويس فالد�� بوت� يف مهمة ملراجعة الهيكل األمني  

مجال   عىل الورق لتحديد  مرة أخرى، مع تطويق القوات الروسية ألوكرانيا ووضع بوت� مطالبهشل  يف  الردع  أن  مفاجئًا

 .نفوذال

هدف الهجوم املسلح عىل أي من حلفاء الناتو. ولكن حتى  وهو  بقي أحد أهداف الردع املهمة واملحدودة ك� هو:  

  مبوجب والحرب املختلطة إىل ض�نه األمني    السجل هنا مختلط. عىل الرغم من أن الناتو أضاف الهج�ت اإللكرتونية

 الحرب،  دون  متواصلة  مختلطة  لهج�ت  الناتو  حلفاء  تعرض  فقد  التوايل،  عىل   ،2016و  2014  عامي   يف  الخامسة   املادة

 ينرش.  الربيطانية  األرايض  عىل  املحظورة  الكي�وية  األسلحة  استخدام  إىل  املتحدة  الواليات  يف  االنتخابات  يف  التدخل  من

 بوت� بالفعل نفس قواعد اللعبة ضد أوكرانيا، مبا يف ذلك الهج�ت اإللكرتونية.

الروسية. من جانبها، تحولت موسكو منذ   حرفيةيش� هذا السجل إىل أن األمر سيستغرق أكرث من مجرد الردع لوقف ال

إعادة قواته إىل مواقعها قبل توسع الحلف إىل دول  عىل    من الردع إىل اإلجبار يف جهودها إلجبار الناتوفرتة طويلة  

. يف الواقع، األزمة املصنعة بأكملها حول أوكرانيا هي مترين عىل اإللزام: من خالل 1997الكتلة السوفيتية السابقة يف عام  

 ره. املصممة لحمل الناتو عىل تغي� مسا  لعبة "الدجاجة"تجميع قوة غزو وإصدار مطالب متطرفة، يلعب بوت� 

عىل هذا النحو، الغرب ال يريد فقط منع التوغل التايل فحسب، بل أيًضا وقف أو عكس املسار الراسخ للسلوك الرويس،  

االختالف ب� االثن� يتجاوز دالالت    التحدي االسرتاتيجي يف املقام األول تحديًا لإلكراه وليس الردع.  يصبحمن هنا  

املعتدي. وك�   ملعب  الكرة يف  يضع  الردع  اختبارها.  يتم  التي  مبادرته  متييز شيلينغ عىل  يعتمد  وزير األلفاظ.  قال 

، فإن روسيا "�كنها اختيار طريق الدبلوماسية ... أو املسار الذي سيؤدي إىل  بلينكنالخارجية األمريكية أنتو�  

ك� قال وزير الخارجية الرويس س�جي الفروف، "إذا واصل الغرب مساره العدوا�، فستتخذ موسكو اإلجراءات و   الرصاع".

االنتقامية الالزمة". هذا ما يبدو عليه اإللزام. إنها لعبة مألوفة لدى الروس، ويرجع ذلك جزئيًا إىل أن مفهومهم األوسع  

 للردع يشمل اإلجبار. 

التزام جديد  ناريو،  ومع ذلك، يف مثل هذا السي يؤدي استخدام لغة الردع إىل تعقيد املشكلة فقط، حيث إن كل 

لردع التعدي الرويس التايل يش� إىل قبول فعيل للخطوة السابقة. لهذا السبب رأى شيلينج، يف "األسلحة والتأث�"،  
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الغامض   املستوى"  "املنخفض  العدوان  يف  املتمثل  الرمادية    -التحدي  املنطقة  و مثل  املختلطة  التهديدات  أو 

كواحد من اإلكراه وليس الردع ألنه يتعلق مبنع "استمرار" يشء يقوم    -"تكتيكات السالم" التي تتفوق فيها روسيا  

 به الخصم بالفعل. 

قد يكون أحد أسباب تردد الغرب الحايل يف تجاوز الردع االفرتاض بأنه اسرتاتيجية سلبية، اسرتاتيجية تحافظ عىل الوضع  

 هذا املنطق خاطئ عىل جبهت�. يعتربون   بعض املراقب�لراهن مع تجنب االستفزازات غ� الرضورية. لكن ا

حيث  -" املعضلة األمنية"، فإن "ال يشكل أي تهديد لروسيا تحالف دفاعيعىل الرغم من تأكيدات الناتو بأنه " أوالً،

تش�  -تدعو اإلجراءات املتخذة لتعزيز أمن أحد الطرف� إىل اتخاذ إجراءات مضادة من قبل الطرف اآلخر لسد الفجوة 

 روسيا ليس سوى أخذ ما يعتربه تعدي الحلف عىل محمل الجد.  أنه ليس امام إىل 

 روسيا بالفعل عىل تغي� الوضع الراهن بالقوة.مل يعد الردع اسرتاتيجية قابلة للتطبيق يف الوقت الذي تعمل فيه  ثانيًا،

بطبيعة الحال، فإن م�رسة اإلكراه أصعب من م�رسة الردع. لسبب واحد، يتطلب األمر من الطرف اآلخر أن يفقد ماء 

لـ "نظرية الوجه، عىل الرغم من أن االستخدام املاهر للجزرة والدبلوماسية �كن أن يخفف من هذه الرضبة. ووفًقا  

"، فإن الجهات الفاعلة التي تواجه خسائر بالفعل من املرجح أن يكون لديها قدر أكرب من تحمل املخاطر.  حت�التاال 

يف هذه الحالة، وألن بوت� مقتنع بأن أوكرانيا "تبتعد" عن دائرة نفوذ روسيا، فإنه عىل استعداد متزايد لرفع املخاطر  

ل إظهار �ط ثابت من االلتزام، وفهم تصورات الخصم وربط املطالب هناك عوامل مرتبطة بالنجاح، مثللتمسك بها.  

عندما يتعلق األمر باإللزام، فإن الغموض ال يكون مفيًدا بشكل عام. قد تؤدي   -الواضحة واملحددة بالتهديدات القهرية  

بالعقوبات االقتصادية   التكتيكات األخرى إىل تقويض اإلكراه. عىل سبيل املثال، �كن أن يعطي الخلط ب� التهديدات

� يؤدي بالخصم إىل استنتاج أنه ع والتهديدات بالقيام بعمل عسكري االنطباع بأن العقوبات قد تحدث بغض النظر،  

أو   -"ملعون إذا فعلوا ذلك، وملعونًا إذا مل يفعلوا ذلك". وبالتايل، فإن معارضة الواليات املتحدة للعقوبات االستباقية  

 ، قد تكون حكيمة.فلود�� زيلينسيكدعا إليها الرئيس األوكرا� التي  -اإلجبارية 

بغض النظر عن العقوبات، يبدو أن العديد من الخطوات التي تتخذها الواليات املتحدة وحلف ش�ل األطليس حاليًا  

جندي إىل بولندا ورومانيا، ألغت الواليات املتحدة خططًا إلبحار حاملة    3000فرضها. باإلضافة إىل نقل  عىل  مصممة  

الناتو . يتم إعادة تكليف الوحدات العسكرية األوروبية من مهام أخرى للجناح الرشقي لحلف  USS Harry Sالطائرات  

يف طريقها بالفعل إىل القطب الش�يل. تستعد فرنسا   حاملة الطائرات الربيطانية إتش إم إس برينس أوف ويلز  بين�

نة لحلف الناتو، أو   " إلثبات التزام tripwire، يف رومانيا، وهي قوة أخرى من "EFPلنرش مجموعة قتالية جديدة ُمحسَّ

 .  حلفاء الناتو بالدول األعضاء يف الخطوط األمامية

تحريك القوات من مرسح القلق "من الخارج اه العسكري:  تش� هذه التحركات إىل عامل آخر يساهم يف نجاح اإلكر 

انظر تأث� تحرك القوات الروسية غربًا، عىل سبيل املثال. يف ضوء ذلك، توفر ترصفات الناتو إمكانات جادة    -  إىل الداخل"

غة األهمية يف ملعب يقوض اإلرصار ويرتك كرة املبادرة البال  التأكيد والردع"لكن تأط�ها عىل أنها تهدف إىل "  ،وج�عية

بالطبع، ال يتعلق اإلجبار بالقوة الصارمة فقط. من وجهة نظر موسكو، فإن دعم الغرب املستمر للد�قراطية    بوت�.

 األوكرانية واملسار نحو االندماج الغريب هو اسرتاتيجية قوية لإلكراه يف حد ذاته. هذا هو األساس الذي وصلنا إليه هنا. 

 التصميم،، والتي �كن أن تدفع الجانب اآلخر "نحو حافة الهاوية". هذا عن طريق  طر اإلكراهمخامن املهم مالحظة  

بدون احت�ل املواجهة ... لن يكون لدى ، "توماس رايت يف معهد بروكينغز من أجل تغي� حساب الخصم. ك� قال  

https://www.worldpoliticsreview.com/articles/30309/for-nato-deterring-a-ukraine-russia-war-isn-t-enough
https://www.worldpoliticsreview.com/articles/30309/for-nato-deterring-a-ukraine-russia-war-isn-t-enough
https://www.worldpoliticsreview.com/articles/30309/for-nato-deterring-a-ukraine-russia-war-isn-t-enough
https://www.worldpoliticsreview.com/articles/30309/for-nato-deterring-a-ukraine-russia-war-isn-t-enough
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. ومع ذلك، هناك أيًضا مخاطر و"(بوت�) سبب للتخيل عن هدفه املتمثل يف السيطرة عىل أوكرانيا وتقويض النات

 يف اتباع اسرتاتيجية ردع فاشلة بالفعل. هذه هي الخيارات الصعبة التي يواجهها القادة يف أوقات األزمات. 

 

حان الوقت اآلن للواليات املتحدة وحلف ش�ل األطليس لتقرير ما إذا كانا يحاوالن ردع بوت� عن املزيد من التوغالت 

� املسار. هذا ال يعني أن الكذب هو بالرضورة املسار األكرث حكمة يف هذه الحالة، بالنظر إىل مخاطر أو إجباره عىل تغي

. عىل وجه الخصوص، فإن الوضوح االسرتاتيجيوالتاريخ. لكن ما هو أسايس هو    -التصعيد. هذا حكم سيصدره القادة 

 مكلف ومربك وغ� منتج.  -امل� الحديث عن الردع أثناء السعي وراء الكراهية هو أسوأ ما يف الع

 

 سيناريوهات محتملة لهجوم رويس عىل أوكرانيا وتداعياته عىل اوروبا .5

 

يطرة الروســية عىل مدن فإن معظم الســيناريوهات للســ،  مركز الدفاعات االســرتاتيجية األوكرا�بحســب تحليل نرشــه 

 :وأقاليم أوكرانية منفصلة أمر غ� مرجح بسبب االفتقار إىل املالءمة السياسية

 .من املمكن حدوث بعض األع�ل العدائية يف مناطق معينة من أجل تشتيت انتباه قوات الدفاع األوكرانية 

 ئر مدنية واسـعة النطاق غ�  سـيناريو القصـف املكثف والرضـبات الصـاروخية، التي �كن أن تؤدي إىل خسـا

واقعي، الفتاً إىل أن مثل هذا اإلجراء �كن أن يفشل مساعي القيادة السياسية الروسية الهادفة لكسب "قلوب 

 وعقول" السكان الناطق� بالروسية يف أوكرانيا. 

 .املتعاطف� مع روسيا سوف يغ�ون رغبتهم يف دعم بوت� لو حدث مثل ذلك السيناريو  

 ت الـصاروخية والجوية املحدودة عىل املنـشآت العـسكرية أو مرافق البنية التحتية ممكنة فقط كوـسيلة  الـرضبا

 لدعم العمليات الربية أو كوسيلة للضغط النفيس. 

  ،أمر محتمل، والغرض من هذا اإلجراء هو إضفاء الرشعية   -يف رشق أوكرانيا   مثالقيام الكرمل� بتنفيذ استفزاز

 الروسية إىل األرايض األوكرانية أو التصعيد املسلح عىل خط املواجهة. عىل دخول القوات 

 �التصعيد الرويس يف رشق أوكرانيا متوقع إىل حد كب. 

   يســتمر الوضــع يف البحر األســود بالتحول بســبب تعزيز قدرات أســطول البحر األســود الرويس من قبل ســفن

اطيل املحيط الهادئ والشـ�يل. وإىل جانب القوات ا به جزيرة القرم، �كن أن يشـكل أـس لجوية املتمركزة يف ـش

 هذا تهديًدا للقيام بعمليات روسية يف جنوب أوكرانيا.

  ،باالسـتفادة من األفضـلية العسـكرية الكب�ة يف البحر، قد تفرض روسـيا حصـاًرا شـبه كامل عىل البحر األسـود

ــباط بحجة إجراء تدريبات  19إىل  13ن  ورمبا يف بحر آزوف، يف انتهاك للقانون الدويل، خالل الفرتة م فرباير/ش

وسيؤدي مثل هذا اإلجراء إىل تشتيت انتباه كل من القيادة العسكرية والسياسية ألوكرانيا واملجتمع   عسكرية.

وإىل اآلن، ال تزال توقعات تطور الوـضع يف البحر األـسود وبحر آزوف ـسيئة، لكنها ستعتمد إىل حد كب�   الدويل.

 أوكرانيا، واملجتمع الدويل عىل الحصار املفرتض.عىل رد فعل 
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 :فقدان عنرص املفاجأة 

"، املـستمدة من "الحـشود الحـشود الروـسيةأعاد الرئيس الرويس فالد�� بوت� رـسم الـصورة الواقعية واملتخيّلة، لعبارة "

ــ   1947السوفييتية" أثناء الحرب الباردة ( )، تحديداً يف املجر وتشيكوسلوفاكيا (قبل انقسامها إىل دولتي تشيكيا  1991ــ

وقمع  1956وإذا كان السـوفييت قد نجحوا يف إخ�د الثورة املجرية يف عام    .)، ويف أفغانسـتان1993وسـلوفاكيا يف عام  

ــ  1979، فإنهم واجهوا هز�ة كربى يف أفغانسـتان (1968يف براغ يف عام   الحركة التغي�ية وبالتايل، فإن نجاح   .)1989ـــ

، ح� ضـــّم شــــبه جزيرة القرم، ســـمح بتفعـيل مفهوم 2014وأوكرانـيا يف ـعام   2008بوت� يف ترهـيب جورجـيا يف ـعام  

 .الحالية  ألوكرانيةا األزمة " يفملبدأ "القوة يف إظهار القوة"الحشود الروسية"، وفقاً 

ــرتداد  ــبب عزم األخ�ة اسـ ــية الجتياح أوكرانيا، بسـ ــعيد اتخذ منحى أكرث خطورة، مع بروز نوايا روسـ القرم لكن التصـ

ــالي� يف الرشــق األوكرا�)  دونباسو ــية  .واالنضــ�م لحلف شــ�ل األطليســ  (مناطق االنفص وتُرجمت النوايا الروس

ــبوق ملا ب�  ــيد غ� مس ــة. ووفق هذا   150و 100بتحش ــبه الكّ�ش ــ�لها، مبا يش ألف جندي، رشق كييف وجنوبها وش

االنتشـــار، بارشت مختلف دوائر االســـتخبارات الغربية توقّع ســـيناريوهات مســـار الغزو الرويس املحتمل ألوكرانيا، 

 .والخطوات التمهيدية له

 

  :التحرك الرويس عىل األرض 

يطّوق الجيش الرويس أوكرانـيا ـحالـياً، من ثالث جـهات من أصــــل أربع. ويتمركز الجزء األكرب من القوات الروســــية، يف 

كورسك القريبت� من مدينة خاركيف األوكرانية، ويف   سولويت وبيلغورود، املقابل للرشق األوكرا�، ويف  إقليم روستوف

(ـستالينغراد ـسابقاً). أما يف   ييلنيا وفولغوغرادـضاً إىل دعم مدينتي  وـضمن هذه الجبهة يـستند أي .وكلينتـيس وكليموفو

ن الروس يف  ود، شـبه جزيرة القرم وبحر آزوفالجنوب، فيتحـصّ الً    والبحر األسـود، املتفرع من البحر األـس ه، فـض نفـس

أما يف الـش�ل، فينتـرش    .األوكرانية، املحاذي ملدينة أوديـسا  ترانـسنـسرتيا املولدايف إقليمعن وجود ألفي جندي رويس يف 

كيلومرتاً من   150الروس داخل األرايض البيالروـسية، تحديداً عىل الحدود البيالروـسية ـــــ األوكرانية، التي تقع عىل نحو  

اـلدوـلة العضـــو يف  بولـندا،عىل مقرـبة من   بريســــت،، يف ـمديـنة  الغرب البيالرويسويتمركز الروس أيضــــاً يف   .كييف

ــ. وا ــية الواقعة عىل بحر البلطيق، والقادرة عىل  األطليسـ ــية مدعومة من مقاطعة كالينينغراد الروسـ لجبهة البيالروسـ

ــبهم ــ لرضـ ــكري من أي محاولة من األطليسـ ــ معدات   .ح�ية ظهر الروس باملفهوم العسـ يف كل تلك الجبهات تنترشـ

اً الجيل   وـص واريخ بعيدة املدى، خـص ية، بدءاً بـسالح الجو، والـص كندر"، واألجيال  هجومية روـس واريخ "إـس الجديد من ـص

 ."، فضالً عن املستشفيات امليدانية، التي أُنشئت حديثاً 90الجديدة من دبابات "يت 

ار العـسكري الرويس، بأن الروس ـسيعمدون إىل اجتياح نـصف أوكرانيا، ال كلها. والرتكيز عىل تحويل  توحي عملية االنتـش

ل ب�   يطرة  كييف إىل برل� جديدة، تفـص ــ أم�يك. عىل أن مفهوم االجتياح، يعني إنهاء الـس رشق رويس وغرب أورويب ـــ

ية ا إىل مدينة محارصة بقوى األمر الواقع الروـس ود، وتحويل أوديـس يف  الرويس الوجود ك� أن  .األوكرانية عىل البحر األـس

 :بحر آزوف، يعني أمرين حك�ً 

 إقفال هذا البحر نهائياً يف وجه الرشـــعية األوكرانية، وربط املنطقة الســـاحلية من دونباس، حيث إقلي�  أوال ،

والً إىل القرم يطر عليه كييف، وـص احيل �ّر مبرفأ ماريوبول، الذي تـس ك، برشـيط ـس ك ودونيتـس وهذه   .لوغانـس

ىل القناة املتفّرعة من نهر دنيرب،  الخطوة تسـتدعي السـيطرة الروسـية عىل مدينة خ�سـون، بسـبب إطاللتها ع
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ــق   ــيطرت عىل كييف ونهر دنيرب والرشـ ــيا، قد سـ ــمن هذه الخطوات، تكون روسـ التي متّد القرم باملياه. وضـ

ل ـبالـتايل، ـفإن أي هجوم رويس عىل أوكرانـيا، ســـيـبدأ    .األوكرا� والقرم وبحر آزوف ة لتعطـي بحرٍب ســـيربانـي

ارة لدى القوات   الح اإلـش االت وـس ية  االتـص اـس األوكرانية والخدمات الحكومية وأنظمة البنى التحتية األـس

 .من مياه وكهرباء ووقود

 هج�ت جوية واســــعة النـطاق، تـطاول املدن الرئيســــية يف أوكرانـيا للتمهـيد للتدّخل الربي، املفرتض أن  ،ثانـيا

مســارات رئيســية: من الحدود البيالروســية باتجاه كييف، ومن القرم باتجاه خ�ســون، ومن   ثالثينطلق من 

  . ضواحي دونيتسك ولوغانسك بيلغورود باتجاه خاركيف، عىل أن تشغل القوات االنفصالية الجيش األوكرا� يف

ويف حال متّت السـيطرة عىل هذه املدن، يُصـبح االحتالل الرويس ألوكرانيا أمراً واقعاً. ومن الطبيعي أن القيادة  

الروسية الحالية املؤلفة من عنارص متّرشبة من املدرسة العسكرية السوفييتية السابقة، قد تكون نرشت شبكة 

 .مختلف املناطق األوكرانية، لتأم� االحتالل بشكل كامل، وعدم عرقلته أثناء التقدم  من العمالء التابع� لها يف

هناك حديث عن حالة تأهب قصـوى يف أوكرانيا اسـتعدادا الي عملية عسـكرية روسـية: وبالتايل هناك توقعات بفشـل 

 الخطة الروسية لعدة أسباب:

 ،ــباب ــيا    ،"اإلقليمي الدفاع "وحدات عىل اعت�دهو هو تطور الجيش األوكرا�،   أول هذه األسـ وهي مليشـ

ويف حال مل يدّب الذعر يف صفوف   .تابعة للرشعية مؤلفة من نحو مليو� عنرص، وفقاً لقيادة األركان األوكرانية

 :الجنود و"وحدات الدفاع اإلقليمي"

ــتخبارات األم�كية   قد • ــتان أوروبية"، وفقاً لتقديرات االس ــتطيعون تحويل أوكرانيا إىل "أفغانس يس

 .رديان" الربيطانية يف ديسمرب/كانون األول املايضصحيفة "ذا غاواألوكرانية، التي نرشتها 

يف حال غرق الروس يف املســتنقع األوكرا�، فســينقلب ذلك عليهم يف وقٍت الحق، ك� حصــل مع   •

الـسوفييت يف أفغانـستان. ك� ـسيؤدي االـستنزاف إىل تراجع الثقة الداخلية الروـسية ببوت�، كزعيم  

 .ويف جورجيا والقرم 1999� فعل يف الشيشان يف عام قادر عىل حسم املعارك بصورة رسيعة، ك

 ،من جهة أخرى عىل   الـرشق يف  االنفـصالي�فمرتبط بالقدرة العمالنية لبيالروـسيا من جهة و   ثا� هذه األـسباب

اً مسـتمدة   اـس مواكبة الروس، وإال قد يتحّولون إىل عبء أو خارصة ضـعيفة باملفهوم العسـكري، ألن قوتهم أـس

 .الروس، ال العكسمن 

 ،فمتعلق بخلق بؤر رصاع أخرى عىل الحدود الروسية يف وسط آسيا، سواء مع كازاخستان   ثالث هذه األسباب

مجدداً أو ترك�نسـتان، عىل الرغم من قدرة الروس عىل تحريك الـرصب يف كوسـوفو والبوسـنة والهرسـك، عدا 

القوات الروـسية يف ظّل اقتـصاد مرتاجع، وتدّ� عدد    لكن توـسيع رقعة املعارك، أو التوترات، ـسيـستنزف .رصبيا

ــب اإلنجـاب ا وانخفـاض نســ ات كوروـن ب وفـي  .الســـكـان الروس مليون شـــخص يف العـام األخ�، بســــب

 
 

 دول أوروبا الغربية والوسطى  للهيمنة االمريكية عىل الناتو همالضحايا الحقيقيون  .6

https://www.theguardian.com/world/2021/dec/27/ukraine-crisis-how-putin-feeds-off-anger-over-nato-eastward-expansion
https://www.theguardian.com/world/2021/dec/27/ukraine-crisis-how-putin-feeds-off-anger-over-nato-eastward-expansion
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، أّن الواليات املتحدة االمريكية تستخدم الضغط الرويس الحاصل لفرض رشوطها ونظامها بعض املحلل� يف الغربيعترب 

يل فان املعركة التي تبدو رصاعا ب� روسيا من جهة والناتو من جهة أخرى هي يف اعىل حلفائها يف حلف الناتو، وبالت

خالل األسابيع القليلة املاضية، حاولت وسائل و الحقيقة مواجهة او رصاع داخيل داخل الناتو نفسه. ويعترب هؤالء، أنه،  

إىل أوكرانيا. وتقول واشنطن بوست ونيويورك اإلعالم الغربية (األوروبية واألمريكية) إقناع الناس بأن روسيا سرتسل قوات  

ارو ولوموند ودييل ميل والجارديان ومنافذ أخرى إنه يف غضون أيام ستبدأ روسيا  غ ودويتشه فيله ولو في  ،تا�ز ويس إن

   غزًوا عسكريًا للبالد. 
 

يسمرب، عن معاهدة مقرتحة  د  17يف الواقع، هذا ليس هو السؤال عىل اإلطالق ألن املشكلة تأيت م� أعلنته روسيا، يف  

تضمن السالم ب� الواليات املتحدة وروسيا. ومبا أن الواليات املتحدة ال ترغب عىل اإلطالق يف الرد بشكل إيجايب عىل 

هذا االقرتاح، فإنها تنظم هجوًما مضاًدا عىل السؤال األوكرا�. لكن روسيا مل تنوي أبًدا غزو أوكرانيا. إنها مجرد طريقة 

نعلم أن مهمة القادة الروس هي إقناع الواليات املتحدة والناتو بالتوصل إىل اتفاق   نتباه عن املشكلة الحقيقية.لرصف اال 

أوروبا. عىل وجه   األمنية يف  الض�نات  أوروبا    الخصوص،بشأن  دول  املدى يف  متوسطة وقص�ة  تثبيت صواريخ  عدم 

لكن تنض�ن إىل الناتو. إنه يتعلق بالسالم يف أوروبا عىل املدى الطويل.  الرشقية وااللتزام كتابيًا بأن أوكرانيا وجورجيا لن  

ملاذا تحاول الواليات املتحدة وبعض رشكائها األوروبي� تصوير الجهود الدبلوماسية الروسية عىل أنها السؤال هنا هو  

 عمل عدوا�؟

يتم ، وة من الناتو بشكل مبارش أو غ� مبارشيتلقون املساعد الذين    يف حالة أوكرانيا، تم حشد شبكات النازي� الجدد

هذه بريطانيا  الواليات املتحدة و كل من  مارست  .  الربيطانية  MI6واإلرشاف عليهم من قبل وكالة املخابرات املركزية  

االشكال املطروح  الهيمنة عىل حلف الناتو مًعا منذ إنشائه، حتى لو كان الربيطانيون اليوم أقل قوة بشكل واضح. لذا فإن  

روسيا هو مجرد وجود الناتو. إذا كانت الواليات املتحدة تريد احرتام ميثاق األمم املتحدة، فعليها تغي� الناتو  ل  بالنسبة

املتحدة ليس لديها أي نية عىل اإلطالق لخوض حرب مع روسيا والص�. من ناحية أخرى، فإن   الواليات  يبدو أنّ   أو حله.

 القوات التي أرسلوها هي قوات سيئة التدريب، فهم ليسوا عىل اإلطالق جنوًدا قادرين عىل القتال ضد الجيش الرويس.

عىل القتال ضد جنود مدرب� من دول كب�ة. لكنه ليس قادًرا  عىل الرغم من ضخامته،  جيش الواليات املتحدة،  أّن  ك�  

الصغ�ة. الثالث  العامل  فقط دول  يحارب  الذهاب  إنه جيش  السهل  معينة  من  مناطق  مثلوتدم�   اىل  أفغانستان    ها 

دوًال   كانت  هذه  كل  وسوريا.  وليبيا  ف والعراق  ضعيفة.  وبجيوش  المحارصة  جًدا رضب  السهل  واملؤسسات  من  دول 

جيش مدرب وقادر عىل محاربة األعداء فهو  الجيش الرويس اآلن  أّما  بالفعل تحت العقوبات.  ا  عهتم وضالعسكرية التي  

لديه أسلحة متفوقة بشكل كب�، سواء التقليدية والنووية، وهو متفوق متاًما عىل سالح الواليات وهو    بنفس القدرات.

ون وصواريخ أفانجارد التي متكنها من تدم� القوة املتحدة. يف املجال النووي، يعلم الجميع أن لدى روسيا صواريخ زيرك

لقد رأينا يف سوريا أن الجيش الرويس لديه جميع أنواع املعدات عالية الجودة، وهي أفضل    الضاربة للواليات املتحدة.

البداية مل يكن  تذكر أن الجيش السوري يف  نأن    نابكث� من تلك املوجودة يف الواليات املتحدة يف القتال التقليدي. علي

فقط هم من �لكون أسلحة �عات املسلحة  عاًما. الج  20لديه أسلحة عىل اإلطالق. لقد كانت تحت الحظر ألكرث من  

كل    تعطيلمن الواليات املتحدة. عندما وصل الروس، تم  مدعوم� بسالح  حديثة. كان الجيش السوري يقاتل مسلح�  

إطالقا أن   نعتقدع، لكن الجيش الرويس اخترب هذه األسلحة الجديدة. لذلك ال  ذلك، استغرق األمر وقتًا أطول من املتوق 

https://www.voltairenet.org/article215583.html
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الروس  ،  خط�  الوضعالواليات املتحدة تصعد يف سوريا أو أوكرانيا. ما يفعلونه هو وسيلة لتعبئة حلفائهم. يقولون لهم: " 

 م". وسندافع عنك منفسكأ  واقادمون. احمِ 

إىل أن الواليات املتحدة تعد الستفزازات مناهضة لروسيا يف دونباس وأجزاء  مصادر مختلفة تش� املعلومات الواردة من  

أن عمالء الرشكات العسكرية األمريكية معلومات ، نرشت املايض فربايرشباط/ 1أخرى من أوكرانيا. عىل سبيل املثال، يف 

ون إىل نهر دونباس وأن عمالء املخابرات الربيطانية واألمريكية سيستخدمون مجموعات النازي� الجدد الخاصة يتسلل

� هي احت�الت التهديد بهج�ت إرهابية أو استفزازات تهدف إىل تشويه سمعة روسيا أو جرها  فاألوكراني� ضد روسيا.  

 اليات املتحدة؟إىل الحرب من الج�عات شبه العسكرية التي تسيطر عليها الو 

 
هناك مخاطرة كب�ة جدا من االستفزاز، ولكن ليس إلثارة الحرب. هناك خطر االستفزاز لوضع   يذهب االعتقاد اىل أنّ 

يبدو أن الواليات املتحدة   .  بالنسبة لالوروبي�  هذا خط� للغايةو الروس يهاجمون،    صحيح أنّ الحلفاء يف موقف ضعيف.  

اليوم وك� فعلت يف الرشق األوسط باستخدامها الج�عات التكف�ية واالرهابية، تعمل عىل استخدام املنظ�ت النازية 

ولكن �كن إجبارهم عىل فعل أي يشء    املنظ�ت،ال يوجد الكث� من األشخاص يف هذه  لتحقيق أهدافها. صحيح أنه  

الخارجية الفرنيس جان إيف لودريان مؤخرًا إنه ال يوجد اآلن ما يش� إىل أن روسيا مستعدة    قال وزير  عىل اإلطالق.

التخاذ إجراء يف أوكرانيا. تحدث العديد من السياسي� األملان يف نفس االتجاه ودعوا إىل حوار سلمي، وأدانوا الواليات  

بالتأكيد ال مصلحة للواليات املتحدة إطالقاً يف مساعدة ية.  لكن يبدو ان األمريكي� ساعون لرضب املصالح األوروباملتحدة.  

أنه كان  فيه  أوضح  ، كان بول وولفويتز هو من كتب تقريرًا للرئيس بوش األب،  1991األوروبي�، بل عىل العكس. يف عام  

الة من الفوىض. من الرضوري منع ظهور قوة جديدة �كنها منافسة الواليات املتحدة. يف ذلك الوقت، كانت روسيا يف ح

كانت فرتة يلتس�، وانهيار روسيا. لكن االتحاد األورويب كان ينمو، وكتب بول وولفويتز أن االتحاد األورويب يجب أن 

، اعترب أن العدو الرئييس للواليات  1991ُ�نع من أن يكون قادًرا عىل النمو إىل حد التنافس مع الواليات املتحدة. يف عام  

أما د األورويب. هذا مل يتغ�. تعترب الواليات املتحدة أن االتحاد األورويب هو الجانب املد� للعملة،  املتحدة هو االتحا

الناتو. عالوة عىل ذلك، هذا هو سبب وجود مفوضية أوروبية غ� منتخبة. هذه اللجنة مسؤولة فهو  جانبه العسكري  

. ألنه، عىل سبيل املثال، يف االتحاد األورويب، عندما يتم بناء عن نقل طلبات الناتو الخاصة باملعاي� إىل القانون األورويب

 طريق، هناك معيار يضعه الناتو لبناء هذا الطريق، حيث يجب أن تكون دبابات الناتو قادرة عىل استخدام هذا الطريق. 

وروبية، وخاصة إلضعاف لذلك، تعترب الواليات املتحدة اآلن أنه يجب عليها استخدام املطالب الروسية إلضعاف الدول األ 

أنابيب هذا هو السبب يف أن كل يشء يدور اليوم حول    أملانيا.واملقصود هنا  القوة االقتصادية األوىل يف أوروبا،   خط 

نورد سرتيم   يجب أن يجعل من املمكن توف� الطاقة لكل االتحاد األورويب دون الحاجة إىل استبدال خط    .2الغاز 

 أوكرانيا، ألن هناك زيادة مستمرة يف الطلب عىل الطاقة يف أوروبا. قيل يف البداية أنه كان أنابيب الغاز الذي �ر عرب

سيحل محل خط أنابيب الغاز األوكرا�، لكن عىل املدى الطويل ال معنى له. والواليات املتحدة مستعدة لقطع خط 

يعها يف الص� عىل سبيل املثال. وباملثل، تطلب  أنابيب الغاز هذا حتى ال يعود لدى أملانيا إمكانية إنتاج السيارات وب

الواليات املتحدة من جميع الدول األوروبية إرسال أسلحة وقوات إىل أوكرانيا أو حول أوكرانيا. لكن عىل أي حال، إنها  

الواليات وضعت  -1962يف عام  -   هذا هو نفس الوضع عندما  طريقة لنزيفهم، وحرمانهم م� لديهم ضد عدو وهمي.

املتحدة صواريخ يف تركيا لتهديد االتحاد السوفيتي ورد االتحاد السوفيتي بوضع صواريخ يف كوبا لتهديد الواليات املتحدة. 
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ما حصل    من الواضح أن هذا التوازن مستحيل. ال �كننا فعل ذلك دون إثارة الحرب. لذلك فهمت الواليات املتحدة أن

 ن يتكرر اليوم الن الظروف مختلفة. ال �كن أ الستينيات يف  سابقا

السياسي� يف واشنطن،  اٍّن   الواقع.  و القادة  يجهلون  العليا،  واإلدارة  الكونجرس  الواليات  فأعضاء  تزال  لهم، ال  بالنسبة 

  املتحدة اليوم القوة االقتصادية والعسكرية الرائدة يف العامل، وهي ليست كذلك. بالنسبة لهؤالء األشخاص، يحق للواليات 

املتحدة أن تفعل ما تفعله ألنها األقوى. هناك مجموعة ثانية حول الرئيس بايدن، لكنهم قلة، ينظرون إىل الواقع ك� 

هو. إنهم يعرفون أن الواليات املتحدة مل تعد متلك الوسائل لفرض نظامها يف العامل. إنهم يفهمون أن روسيا تريد استفزاز  

هن  لألسف  إبطائه.  ويحاولون  ثالثةانسحابهم  ليو  ، وهم  اك مجموعة  الفيلسوف  دربهم  من  الجدد"، هم  "املحافظ� 

رشح لهم ملاذا وكيف يخلقون دكتاتورية عاملية. عىل أية حال، هذه املجموعة من الشخصيات أرسلت إىل و شرتاوس  

 الند.موسكو، كان من املقرر يف أكتوبر املايض، أن يكون أحد أعضائها، وكيل وزارة الخارجية فيكتوريا نو 

لكنها كانت أيًضا الشخص الذي أعلن    ،2014يف عام    يف اوكرانيانقالب  ال كانت فيكتوريا نوالند هي الشخص الذي نظم ا

يف طور سحقها من ، حيث كانت القوات الصهيونية حينها  2006ضد لبنان يف عام  الكيان الصهيو� املؤقت  نهاية حرب  

املهزوم يالحقه حزب   بجيشهالق النار للس�ح باالنسحاب اإلرسائييل  قبل حزب الله ورتبت فيكتوريا نوالند وقف إط 

الله. تنتمي هذه السيدة لعائلة قوية جًدا نظرًا ألن جميع أعضائها عمليًا هم من كبار املسؤول� يف أقوى مراكز الفكر  

بتهم بااللتزام. من الواضح يف واشنطن. ذهبت هذه املجموعة، التي مثلتها، إىل موسكو لتقول إن الواليات املتحدة طال

. عىل أي البعض يقول إن الدبلوماسي� الروس هم من طرد نوالندأن هذه املقابلة سارت بشكل يسء للغاية. حتى أن  

كرث هدوًءا. ك� كان من املقرر أن تلتقي برئيس حال، كان من املقرر أن تجري مقابلت� أخري� بعد ذلك، والتي كانت أ

غادرت بعد    ،بعد هذه املقابلة  .ومل يحدث ذلك. رفض يهود روسيا مقابلة السيدة نوالند  ،املنظ�ت اليهودية يف روسيا

ة، بدوره بعد خمسة عرش يوًما، جاء ويليام ب�نز، مدير وكالة املخابرات املركزي  استفزاز إنذار عام من السلطات الروسية.

عقالنية نحن أكرث    ،إىل موسكو ليرشح لوزير الخارجية: "معذرة، ليس كل شخص يف الواليات املتحدة مثل السيدة نوالند

 ".أن نناقش �كننا

أنه يف إدارة جو بايدن، هناك مجموعتان تحاوالن احتواء بعضه� البعض وهذا هو مكان  كل هذه الجداالت دليل عىل  

ب� املجموعة أي  ا ليست ب� روسيا والواليات املتحدة. الحرب الحقيقية هي داخل إدارة بايدن،  الحرب الحقيقية. إنه

لن يتم تسويتها بالسالح ب� روسيا  هناك اعتقاد بان هذه املعارضة الحالية    التي شكلها ليو شرتاوس ثم بقية اإلدارة.

ون يف واشنطن ب� هذه املجموعات اإلدارية. لعل والواليات املتحدة. إذا كانت هناك تسوية عن طريق السالح، فستك 

أي .  األمر  األوروبي� سينجرفون يف هذه الحركة. قد تكون هناك دول أوروبية متر بأوقات عصيبة للغاية بسبب هذا

روسيا، أو بيالروسيا. لكن بالنسبة لهذه الدول، حيث أنها مل تعد   ليساالتحاد األورويب والدول التي ستنضم إىل الناتو،  

األحداث تتطور  تتمتع باالستقالل وألن قادتها السياسي� معتادون فقط عىل االنصياع وليس أخذ زمام املبادرة، �كن أن  

 هذا الرصاع.وترضبهم بشدة، وقد يكون هؤالء أول الضحايا 

 
نذ اليوم الذي تال تلك الهج�ت بالضبط، تبنت الواليات املتحدة عقيدة عسكرية  ، أي م2001سبتمرب    11منذ هج�ت  

نسبة إىل دونالد رامسفيلد وزير الدفاع واألدم�ال آرثر   عقيدة رامسفيلد / سيربوسيك  وهي ما تسمى مل تنرشها أبًدا،  

، ورسمت عليها  خريطة للعامل  وضعتالفكرة هي أن الواليات املتحدة قد    .كان مستشاره االسرتاتيجي  سيربوسيك الذي
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وجدوا أنهم  لكنهم  دول الناتو، ولكنها أيًضا روسيا والص�.  ها  املناطق التي تم دمجها يف االقتصاد العاملي. من الواضح أن

يتم د  التي مل  الدول  العاملي ال يستطيعون مهاجمتهم. ونظروا إىل  االقتصاد  الالتينية، وأفريقيا، وما  ، كمجها يف  أمريكا 

أطلقوا عليه "الرشق األوسط الكب�". ماذا يعني هذا التعب�؟ إنها منطقة متتد من املغرب إىل باكستان وتشمل القرن 

. نفهم جيداً هذه الدول  األفريقي. يف كل هذه املجاالت، وفًقا لهيئة األركان العامة للواليات املتحدة، يجب علينا تدم�

أن األمر ال يتعلق بتدم� دول وشعوبها، إنها مسألة تدم� دول وهياكل سياسية حتى ال يعود بإمكان هذه الشعوب 

الدفاع عن نفسها. بدأوا يف تطبيق هذه االسرتاتيجية يف الرشق األوسط األوسع، أوالً يف أفغانستان، ثم يف العراق، ثم يف  

مرارا أنهم سيتخلون عن  لقد أعلنوا    فيها.اليمن. ونفذوا أيًضا عمليات يف بلدان أخرى دون إعالن الحرب  ليبيا، وسوريا، و 

إنه "هاميلتون:  - هاملتون بشأن ما حدث يف العراق. قالت لجنة بيكر  - كان هذا هو هدف لجنة بيكر  ،  هذه اإلسرتاتيجية

الناس، إنها فوىض مستحيلة. يجب االنسحاب من العراق.   ألمر محزن، إنه مخيف ما نفعله هناك، لقد قتلنا الكث� من 

إلمتام املهام  . ثم استأجرت الواليات املتحدة مرتزقة  "نعم، سننسحب من العراق، لكننا لن نتخىل عن هذه االسرتاتيجية

 بدالً من جيشها النظامي.  هناك

يف الواقع، مل أسابيع وأشهر،  استمرت هذه الحروب    ، حيثنظرة فاحصة عىل أفغانستان والعراق وليبيا وسورياوباليوم،  

السياسية كل الهياكل    وندمر يبلد ما،  عندما يحط االمريكيون يف  ينته أي يشء، باستثناء حالة سوريا الخاصة حيث خرسوا.  

 القدرة عىل الدفاع عن أنفسهم وهم يبقون الحرب يف   ونيدمر   مإنه  الحرب،يف    ونال ينترص   مهو هدفهم. إنه   وهذا

قال الرئيس بوت� مؤخرًا إن األمر املث� للفضول اليوم هو أننا مل نعد نكسب الحروب. تخوض    مكانها ألطول فرتة ممكنة.

، مل تضع الواليات املتحدة  2001الواليات املتحدة الحروب، لكنها ال تنهيها. هذه هي املالحظة األكرث أهمية: منذ عام  

 ، لكن "حروبًا ال نهاية لها". هذا ما قاله جورج بوش: "حروب بال نهاية".حداً ألية حرب. يبدأون حروبًا جديدة

الذين يزعمون أنهم يقاتلون. اإلرهابي� واملرتزقة  هذا ما فعلوه يف الرشق األوسط. لقد فعلوا ذلك ألنهم اعتمدوا عىل  

الوقت يقومون بتدريبهم وإعطائهم أسلحة.   القيام بذلك يف أور اليوم، �يف نفس  النازي�. كنهم  وبا، حيث سيقاتلون 

 لكنهم يف الواقع هم الذين يسلحونهم ويؤسسونهم يف نفس الوقت.

 
الواليات  تحت سلطة  الكربى  الدولية  املنظ�ت  يتم وضع جميع  القطب.  أحادية  العامل  يف  املؤسسات  تزال  ال  اليوم، 

ترد الواليات املتحدة بجعل حلفائها يعتقدون . قررت روسيا والص� أن هذا يجب أن ينتهي.  ظروفاملتحدة، مه� كانت ال

فقط عن   سنجد أنها تتحدثالصحف األوروبية، فإننا    ناأن روسيا تطلب تقسيم العامل إىل منطقة نفوذ. اليوم، إذا قرأ 

"الدكتاتورية   أن تكون تحت  أوكرانيا يجب  أن  أم  الحرية"؟  أوكرانيا يف "معسكر  أن تكون  ينبغي  النفوذ. هل  مناطق 

ية"؟ لقد أعطت روسيا مثاالً يحتذى به يف منظمة معاهدة األمن الج�عي حيث أن جميع األعضاء يف هذه املنظمة الروس

متساوون. بالطبع، روسيا هي األقوى، لكنها ال تستطيع أن تفرض إرادتها عىل أرمينيا أو كازاخستان. إن النموذج الذي 

ننا نستمر يف التفك� ك� كان الحال خالل الحرب الباردة. من املث� قدمته لنا روسيا اليوم هو �وذج سلمي بالكامل. لك

التي تسمح له بفرض سلطة موسكو عىل دول    عقيدة بريجنيفالذي تبنى    -أننا ال نفهم أن االتحاد السوفيتي    للفضول،

 مل يعد موجودا. ، وأنهقد اختفى -حلف وارسو  
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