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وماً عسكرياً عىل هناك عالماٌت مڡ@لڡ@ة تنذر ٮ+احتمال شن روسٮ/ا هح+
أوكرانٮ/ا ڡVىT وڡ@ت مٮ+كر من الشتاء المڡ@ٮ+ل. لڡ@د عززت موسكو ڡ@واتها
ٮ+هدوء عىل طول الحدود األوكرانٮ/ة عىل مدى األشهر الماضٮ/ة، ما ڡ@د

رة ڡVىT األزمة Vتح ثع Vإلى ڡ Tٮ/كون مڡ@دمة لعملٮ/ة عسكرية ترمى
تها. Vيح كڡ السٮ/اسٮ/ة األوكرانٮ/ة إثر وصولها إلى طريق مسدود وترح+
الدٮ/مٮ/ر ٮ+وتٮ/ن Vم من احتمال أن ٮ/كون الرئٮ/س الرويس ڡ pوعىل الرع
دٮ/د ٮ+دٮ+لوماسٮ/ة الترهٮ/ب، ٮ/ٮ+دو أن موسكو ڡ@د ال تكون ٮ/توسل من ح+
إذا لم ٮ/تم Vٮ+عرض عضالتها. ڡ Tى Vاِدعة هذه المرة، أي ڡ@د ال تكتڡ pمح

دد الصراع عىل نطاق أوسع ٮ+كثٮ/ر. اق، ٮ/ُحتمل أن ٮ/تح+ Vالتوصل إلى اتڡ

ٮ/وسٮ/اسٮ/ة واڡ@تصادٮ/ة من اطر ٮ+وتٮ/ن ٮ+إثارة اضطراٮ+ات ح+ pلكن لماذا ٮ/ح
ى أنه Vڡ pهة العسكرية مع أوكرانٮ/ا؟ ال ٮ/ح الل إعادة إشعال المواح+ pح
يهة لالستثمار ڡVىT الوضع اإلڡ@لٮ/مىT الراهن. لڡ@د ٮ/ملك مصلحة وح+
ر زيرة الڡ@رم ڡVىT عام 2014، ڡVىT واحدة من أكٮ+ ضمت روسٮ/ا شٮ+ه ح+
عملٮ/ات االستٮ/الء عىل األرايض ڡVىT أوروٮ+ا منذ الحرب العالمٮ/ة

روضة عليها Vرٮ+ٮ/ة المڡ Vالثانٮ/ة. ولم تتأثر روسٮ/ا كثٮ/راً ٮ+العڡ@وٮ+ات الع
زو، كما أن وضع االڡ@تصاد الكيل لروسٮ/ا مستڡ@ر. وتمسك Vٮ+سٮ+ب الع
ط pموسكو أٮ/ضاً ٮ+إحاكم عىل سوق الطاڡ@ة األوروٮ+ٮ/ة، حٮ/ث أّن ح

Tٮ/عى از الطٮ+ Vأناٮ+ٮ/ب نورد ستريم 2، الذي سٮ/عزز اعتماد ألمانٮ/ا عىل الع

TىVانونٮ/ة. ڡ ٮ+ات الڡ@ م من العڡ@ pٮ/ل عىل الرع Vالرويس، ٮ/سٮ/ر نحو التشع
ري الوالٮ/ات المتحدة وروسٮ/ا محادثات حول ضون ذلك، تح+ pع

و ٮ+اٮ/دن ، ولڡ@د التڡ@ى ٮ+وتٮ/ن ٮ+الرئٮ/س األمٮ/ركىT ح+ Tى رار االستراتٮ/ح+ االستڡ@
ناء عالڡ@ة أكثر هود المٮ+ذولة لٮ+ ڡVىT ٮ/ونٮ/و (حزيران) ڡVىT إطار الح+

موض. pراراً ٮ+ٮ/ن الٮ+لدٮ/ن من دون ع استڡ@

ه روسٮ/ا وأوكرانٮ/ا نحو إعادة إشعال مع ذلك وعىل مستوى أٮ+عد، تتح+
ريطة أوروٮ+ا مرة pهذا الصراع الذي لم ٮ/ُحسم، ما ڡ@د ٮ/عٮ/د رسم ح
رار ڡVىT عالڡ@تها مع هود واشنطن لتحڡ@ٮ/ق االستڡ@ رى ويڡ@لب ح+ pأح

وذ موسكو السٮ/ايس ٮ/تضاءل عاماً ٮ+عد عام ڡVىT أوكرانٮ/ا، Vروسٮ/ا. اكن نڡ
اً ڡ@وياً من المطالب الروسٮ/ة العام Vذت حكومة كٮ/يف موڡ@ڡ pواتح

ل العمل مع ٮ+وتٮ/ن. ويٮ+دو المايض، عندما رڡVضت المساومة من أح+

TىVأن الدول األوروٮ+ٮ/ة ڡ@د دعمت موڡ@ف أوكرانٮ/ا، ووسعت كٮ/يف ڡ
صوم روسٮ/ا من األمٮ/ركٮ/ين pسه تعاونها األمين مع ح Vالوڡ@ت نڡ

واألوروٮ+ٮ/ين.

إن تحويل واشنطن Vومع تزاٮ/د ثڡ@ة موسكو سٮ/اسٮ/اً واڡ@تصادٮ/اً، ڡ
سة مع الصٮ/ن رٮ+ما أڡ@نع ٮ+وتٮ/ن ٮ+أن Vاهتمامها ومواردها إلى المناڡ

أوكرانٮ/ا أصٮ+حت ذات أهمٮ/ة هامشٮ/ة ٮ+النسٮ+ة للوالٮ/ات المتحدة.
ولڡ@د سٮ+ق أن أشار الڡ@ادة الروس إلى أنهم سئموا الدٮ+لوماسٮ/ة
دون اندماج أوكرانٮ/ا المتزاٮ/د مع الوالٮ/ات المتحدة وحلف ويح+
شمال األطليس أمراً ال ٮ/مكن التسامح معه. لذا ترى موسكو أّن

رص سانحة إلعادة ضٮ+ط المعادلة ٮ+الڡ@وة - ما Vروف مؤاتٮ/ة والڡ pالط
لم تستطع موسكو وواشنطن وكٮ/يف التوصل إلى تسوية سلمٮ/ة.

التحضٮ&ر للحرب

زو ٮ+ات وشٮ/اكً. من Vموڡ@ف تلويح روسٮ/ا ٮ+الڡ@وة ٮ+أن الع Tال ٮ/وحى
ذ أي ڡ@رار سٮ/ايس ٮ+شن عملٮ/ة عسكرية. pداً أنها لم تتح المحتمل ح+
اوز ٮ/رة تح+ pاألشهر األح TىVإن النشاط العسكري الرويس ڡ Vومع ذلك، ڡ
لب وحدات من آالف األمٮ/ال إلى دورة التدريب العادٮ/ة، حٮ/ث تم ح+
ٮ/وُش مة ألوكرانٮ/ا. كما أرسلت ح+ pرٮ+ٮ/ة المتاح Vالمنطڡ@ة العسكرية الع
زيرة الڡ@رم. وهذه لٮ/ست أنشطة تدريب الڡ@وڡ@از وحدات إلى شٮ+ه ح+
روتٮ/نٮ/ة، ٮ+ل هىT محاولة لتهٮ/ئة وحدات ومعدات لعمل عسكري

محتمل. عالوة عىل ذلك، ٮ/ٮ+دو أن العدٮ/د من الوحدات تتحرك لٮ/الً
نب رصدها ٮ+عناٮ/ة، عىل عكس التحشٮ/دات الساٮ+ڡ@ة ڡVىT مارس لتح+

(آذار) وأٮ+ريل (نٮ/سان).

ويعتٮ+ر سٮ/ناريو اندالع حرب أوسع محتمالً تماماً، وإذا حدث ذلك،
تٮ/ار ٮ+وتٮ/ن لتوسيع صراع محتدم لن ٮ/كون متسرعاً، ذلك أن pإن اح Vڡ
عة عىل التصعٮ/د أكثر تٮ+عات أزمة أوكرانٮ/ا ڡVىT 2014 ال تزال مشح+

ٮ/ر مستدام. pمٮ/د الصراع وتحويله إلى سالم ع من تح+

ٮ/ة ر االستراتٮ/ح+ Vالل العام المايض؟ أوالً، لم تسڡ pٮ/ر ح Vما الذي تع
ٮ+عد Vأوكرانٮ/ا عن حل سٮ/ايس ٮ/مكن لموسكو ڡ@ٮ+وله. ڡ TىVالروسٮ/ة ڡ

Tع الرئٮ/س األوكرانى تاح عىل الحوار ڡVىT عام 2018، تراح+ Vحملة انڡ

Tللتوصل إلى حل وسطى Tڡ@ٮ+ل عام عن السعى Tولودٮ/مٮ/ر زيلٮ/نسكى Vڡ
ها عن طريق Vمع روسٮ/ا، ما أنهى أي أمل لدى موسكو لتحڡ@ٮ/ق أهداڡ

رج من pراط الدٮ+لومايس. والٮ/وم، ال ترى موسكو أي مح pاالنح
رٮ+ٮ/ة، ٮ+ٮ/نما ال تزال المحادثات ٮ+ٮ/ن روسٮ/ا وأوكرانٮ/ا Vالعڡ@وٮ+ات الع

رنسا ٮ+هدف حل الصراع ڡVىT شرق أوكرانٮ/ا تراوح ماكنها. Vوألمانٮ/ا وڡ
هود السٮ/اسٮ/ة والدٮ+لوماسٮ/ة، تعلم موسكو أن ومع تعثر هذه الح+

دام الڡ@وة ڡ@د آتت ثمارها. pهود الساٮ+ڡ@ة الستح الح+

ضون ذلك، تعمل أوكرانٮ/ا عىل توسيع شرااكتها مع الوالٮ/ات pع TىVڡ
رى. ڡVىT هذا الصدد، pالمتحدة والمملكة المتحدة ودول الناتو األح
ٮ/ما Vڡ@دمت الوالٮ/ات المتحدة إلى أوكرانٮ/ا مساعدات عسكرية، ڡ
. وتشكل هذه العالڡ@ات Tٮ/ش األوكرانى ٮ/ساهم الناتو ڡVىT تدريب الح+
ار عضوية اصرة موسكو، اليت تحولت ٮ+ٮ+طء من اعتٮ+ pح TىVشوكة ڡ

Tاعى Vط أحمر إلى معارضة التعاون الدڡ pالناتو ٮ+مثاٮ+ة ح TىVأوكرانٮ/ا ڡ
ر pهة نط رٮ+ٮ/ين. من وح+ Vصومها الع pم ٮ+ٮ/ن أوكرانٮ/ا وح pنٮ/وي المتعاط الٮ+
دمة pح TىVالكرملٮ/ن، إذا اكنت األرايض األوكرانٮ/ة ستصٮ+ح أداة ڡ

عل Vٮ/ش الرويس ڡ@ادراً عىل ڡ الوالٮ/ات المتحدة ضد روسٮ/ا، واكن الح+
ٮ/ر pٮ/اراً ممكناً وع pدام الڡ@وة ٮ/عد ح pإن استح Vيشء حٮ/ال ذلك، ڡ

مستٮ+عد.
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اد دعم ة ويائسة ٮ+شكل متزاٮ/د إلٮ/ح+ Vأٮ/ضاً ضعٮ/ڡ Tتٮ+دو إدارة زيلٮ/نسكى
ساد أو إلٮ+عاد أوكرانٮ/ا عن Vهو لم ٮ/ٮ+ذل ما ٮ/ذكر للحد من الڡ Vمحيل. ڡ
ت Vارشٮ/ة. وڡ@د ٮ+لع Vحكم األولٮ/ع TىVإرثها الڡ@دٮ/م والمدٮ/د المتمثل ڡ

Tاً لمعهد كٮ/يف الدولى ڡ@ Vأكتوٮ+ر (تشرين األول) 2021، وڡ TىVٮ/ته ڡ شعٮ+
تماع، 24.7 ڡVىT المئة. كما أوضح المسؤولون الروس أنهم لعلم االح+

أمضوا العام Vڡ ، Tاوض مع زيلٮ/نسكى Vدوى من التڡ ال ٮ/رون أي ح+
نت Vٮ/عملون ٮ+نشاط لنزع المشروعٮ/ة عن إدارته وتڡ@ويضها. وإذا استع
ر إن ذلك ٮ/عتٮ+ Vراط الدٮ+لومايس، ڡ pاهر ٮ+االنح pموسكو حىت عن التط
م أكثر من أي وڡ@ت pدام الڡ@وة ٮ/تعاط pمؤشراً إلى أن احتمال استح

مىض.

يل pضم هذا الوضع، ال ٮ/ڡ@ل أهمٮ/ًة موڡ@ُف روسٮ/ا الداح pح TىVڡ
ام ٮ+وتٮ/ن آمناً pٮ/وسٮ/اسٮ/ة األوسع نطاڡ@اً، حٮ/ث ٮ/ٮ+دو نط والتطورات الح+
ل ڡ@مع شدٮ/د للمعارضة. كما أعادت موسكو ٮ+ناء وضعها pط TىVڡ

رٮ+ٮ/ة ڡVىT عام 2014 ولدٮ/ها حالٮ/اً حوالى Vمنذ ٮ+دء العڡ@وٮ+ات الع Tالمالى
ٮ/ة. كما ڡ@د ٮ/كون نٮ+ 620 ملٮ/ار دوالر من احتٮ/اطٮ/ات العمالت األح+

اع أسعار Vٮ/ر عىل أوروٮ+ا هذا العام، ٮ+سٮ+ب ارتڡ وذ كٮ+ Vلروسٮ/ا أٮ/ضاً نڡ
ارڡ@ة pضون ذلك، ال تزال أوروٮ+ا ع pع TىVاز ونڡ@ص إمدادات الطاڡ@ة. ڡ Vالع
ح Vانستان وتاكڡ Vع Vوضوي من أڡ Vمحنة ما ٮ+عد االنسحاب الڡ TىVڡ

."Tى ها المتمثل ڡVىT تحڡ@ٮ/ق "الحكم الذاتىT االستراتٮ/ح+ Vلتحدٮ/د هدڡ
من ناحٮ/تها، تركز إدارة ٮ+اٮ/دن عىل الصٮ/ن، ما ٮ/شٮ/ر إلى أن ماكنة
دول أعمال واشنطن وأن أوروٮ+ا لٮ/ست أولوية روسٮ/ا متدنٮ/ة ڡVىT ح+
ل مسرح pإن أوكرانٮ/ا تمثل مصلحة ثانوية داح Vسٮ/اسٮ/ة ُعلٮ/ا. لذا ڡ

ثانوي.

طاٮ+اً شدٮ/د pٮ/ادة الروسٮ/ة ح دمت الڡ@ pعىل مدار العام المايض، استح
طوطها الحمراء ڡVىT أوكرانٮ/ا. لكن موسكو pاه إلى ح تة االنتٮ+ Vرة، الڡ النٮ+
ىT أكتوٮ+ر Vڡ Vد. ڡ ذ تحذٮ/راتها عىل محمل الح+ pال تعتڡ@د أن واشنطن تأح
م من احتمال عدم منح أوكرانٮ/ا p2021، أشار ٮ+وتٮ/ن إلى أنه عىل الرع

ار رسمٮ/اً عضوية الناتو، إال أن "التمدد العسكري ڡVىT أراضيها ح+
ٮ/اً لروسٮ/ا". ٮ/ڡ@ عل. وهذا ٮ/مثل تهدٮ/داً حڡ@ Vٮ+الڡ

ٮ/ادة الڡ@ Vاء. ڡ Vوڡ ارة عن كلمات ح+ ثمة شك ڡVىT أن تكون هذه عٮ+
الروسٮ/ة ال ترى أي احتمال لحل دٮ+لومايس وتعتڡ@د أن أوكرانٮ/ا

لك األمين للوالٮ/ات المتحدة، ولهذا السٮ+ب ڡ@د ترى Vرف إلى الڡ تنح+
دام الڡ@وة سٮ/كون pالحرب حتمٮ/ة. ال ٮ/عتڡ@د الڡ@ادة الروس أن استح
ٮ/ر pمسار ع TىVسهالً أو من دون ثمن - لكنهم ٮ/رون أن أوكرانٮ/ا تسٮ/ر ڡ
ٮ/اراتهم محدودة الستعادة الوضع السٮ/ايس الساٮ+ق. pٮ+ول وأن ح مڡ@
ٮ/ارات العسكرية سٮ/كون أڡ@ل pوء إلى الح وا أٮ/ضاً أن اللح+ ورٮ+ما استنتح+

ة اآلن مما سٮ/كون علٮ/ه ڡVىT المستڡ@ٮ+ل. Vتكلڡ

اق الدٮ0لوماسٮ&ة انسداد آڡ4

ومها العسكري ڡVىT أوكرانٮ/ا ٮ+ٮ/ن الل هح+ pاً ح ريٮ+ pحڡ@ڡ@ت روسٮ/ا نصراً ع
اڡ@ٮ/ات وڡ@ف إطالق نار Vرضت عىل أوكرانٮ/ا اتڡ V2014 و2015، وڡ Tعامى
ٮ/ش األوكرانىT إلى ٮ/ر مواتٮ/ة. منذ ذلك الحٮ/ن تحّسنت أحوال الح+ pع
ل هامش pٮ/ش الرويس. ويط ٮ/ر، لكن تحّسنت كذلك ڡ@درات الح+ حد كٮ+
اح م نح+ ٮ/راً. ومع ذلك، لم ٮ/ُترح+ وق الكمىT والنوعىT الرويس كٮ+ Vالتڡ

اح دٮ+لومايس ڡVىT عام 2014 أو ٮ+عد روسٮ/ا ڡVىT ساحة المعركة إلى نح+
اڡ@ٮ/ة من الحرب سمٮ/ت "ٮ+روتوكول مٮ/نسك" نسٮ+ة Vذلك. وانٮ+ثڡ@ت اتڡ
ٮ/ّن أنها تسوية اوض عليها. ولڡ@د تٮ+ Vيها التڡ Vرى ڡ إلى المدٮ/نة اليت ح+
ع أوكرانٮ/ا سٮ/ادتها عىل ميع األطراف، حٮ/ث لم تسترح+ اسرة لح+ pح
اؤها األوروٮ+ٮ/ون، الذٮ/ن Vشلت الوالٮ/ات المتحدة وحلڡ Vأراضيها، وڡ
ار روسٮ/ا عىل ٮ+ وا صراعاً متصاعداً محتمالً مع ڡ@وة نووية ڡVىT إح+ نٮ+ تح+

وذ الرويس عىل أوكرانٮ/ا - Vالل العڡ@وٮ+ات. كما أن النڡ pاالنسحاب من ح
ذ ڡVىT التڡ@لص pزتها - آح pر عن األرايض اليت ضمتها أو ع pٮ+صرف النط

م منذ عام 2015. pٮ+شكل منتط

، Tاڡ@ٮ/ة شراكة مع االتحاد األوروٮ+ى Vعام 2014، وڡ@عت أوكرانٮ/ا اتڡ TىVڡ
ة اليت اكنت علتها تحت لواء الڡ@وانٮ/ن األوروٮ+ٮ/ة، وهىT النتٮ/ح+ واليت ح+
ل ط من أح+ Vروسٮ/ا تحاول الحؤول دونها. كما واصلت كٮ/يف الضع
ٮ/اب أي احتمال pم من ع pالحصول عىل عضوية الناتو. وعىل الرع
اعىT مع أعضاء Vمٮ+اشر النضمامها إلى الحلف، إال أن تعاونها الدڡ

TىVالذي تعهد ڡ – Tالناتو ڡ@د تعمق. عالوة عىل ذلك، ڡ@ام زيلٮ/نسكى
اوض مع موسكو وحاول ٮ+عض اليشء Vاٮ+ٮ/ة ٮ+التڡ pحملته االنتح

ع عن مساره راط معها دٮ+لوماسٮ/اً ٮ+عد تولٮ/ه المنصب – ٮ+التراح+ pاالنح
ذ pزيون الموالٮ/ة لروسٮ/ا واتح Vلق محطات التلڡ pأع Vعام 2020، ڡ TىVڡ
اً متشدداً ٮ+شأن المطالب الروسٮ/ة. ولڡ@د وضعت إدارة Vموڡ@ڡ

Tاألطليس"، وهى Tأوكرانٮ/ا عىل طريق "التاكمل األوروٮ+ى Tزيلٮ/نسكى
دمها الدٮ+لوماسٮ/ون األمٮ/ركٮ/ون ٮ+استمرار لوصف pارة اليت ٮ/ستح العٮ+

ىT األوكرانىT – أي الطريق الذي ٮ/ُٮ+عدها عن روسٮ/ا. ه االستراتٮ/ح+ التوح+

م من أن الڡ@تال ڡVىT شرق أوكرانٮ/ا ڡ@د هدأ ٮ+عد عام 2016، pوعىل الرع
رار ڡVىT أوروٮ+ا. ب حالة من عدم االستڡ@ إال أن الصراع المحتدم ڡ@د حح+

ل pومن المڡ@رر أن تكون روسٮ/ا والوالٮ/ات المتحدة، اللتان ٮ/تداح
ه واشنطن حالٮ/اً ٮ+ـ Vٮ/ما تصڡ Vصمٮ/ن ڡ pأوروٮ+ا الشرڡ@ٮ/ة، ح TىVوذهما ڡ Vنڡ
وة ٮ+ٮ/ن ح+ Vٮ/ة". لكن منذ عام 2014، ال تزال الڡ سة االستراتٮ/ح+ Vالمناڡ"
رى عرضة pأوكرانٮ/ا وأماكن أح TىVعالها ڡ Vطاب الوالٮ/ات المتحدة وأڡ pح

صم]. pدمة لمصالح الح pادة منها ح Vالل [واالستڡ Vلالستع

واڡAعٮ:اً، ٮ:مكن لٮ.وتٮ:ن أن ٮ:حاول تڡAسٮ:م أوكرانٮ:ا إلى ڡAسمٮ:ن

ٮ/اب العزم األمٮ/ركىT عىل تحڡ@ٮ/ق pلڡ@د كشف الصراع السوري عن ع
اده أّن "عىل األسد أن ٮ/رحل". لم تعمل واشنطن Vها المعلن ومڡ Vهدڡ
ود العسكري الرويس، ما سمح لموسكو ٮ+توسيع هة الوح+ عىل مواح+

وضوي Vوذها عٮ+ر الشرق األوسط. كما كشف االنسحاب الڡ Vنڡ
ڡ@ة Vالف الذي أثارته صڡ pانستان والح Vع Vللوالٮ/ات المتحدة من أڡ

"أوكوس" (أسترالٮ/ا والمملكة المتحدة، والوالٮ/ات المتحدة) ٮ+شأن
تها، مشاكل ضٮ+ pرنسا وأع Vواصات مع أسترالٮ/ا، واليت استٮ+عدت ڡ Vالع
ل التحالف عٮ+ر األطليس. وٮ+ٮ/نما تٮ+دو pالتنسٮ/ق داح TىVدٮ/ة ڡ ح+
دٮ/ة واشنطن مرهڡ@ة من الحرب، ٮ/ُحتمل أن تُسائل روسٮ/ا ح+
اصة ٮ+الدعم السٮ/ايس ألوكرانٮ/ا ومدى pتصريحات واشنطن الح

اع عنها. Vمصداڡ@ٮ/ة العزم للدڡ

إذا استنتج ٮ+وتٮ/ن أن دعم المسؤولٮ/ن األمٮ/ركٮ/ين لوحدة أرايض
الف ذلك - pٮ+ح Tٮ/ر صادق - ولٮ/س هناك الكثٮ/ر مما ٮ/وحى pأوكرانٮ/ا ع
ٮ/ير مٮ/زان الڡ@وى اإلڡ@لٮ/مىT ٮ+الڡ@وة. سٮ/كون من Vلن ٮ/تم ردعه عن تع Vڡ
م ٮ/زيد عدد pٮ+لد ضح Tزو أوكرانٮ/ا ٮ+أكملها، وهى pاء أن ٮ/حاول ع ٮ+ Vالع
ساكنه عىل 40 ملٮ/ون نسمة، لكن من الواڡ@عىT أن ٮ/حاول تڡ@سٮ/م
دٮ/دة لعكس مسار انزالق الٮ+الد إلى ڡ@سمٮ/ن أو ڡVرض تسوية ح+
أوكرانٮ/ا إلى "التاكمل األوروٮ+ىT األطليس" والتعاون األمين مع

الوالٮ/ات المتحدة.

عة تسوية ما ٮ+عد ترة طويلة إلى مراح+ Vلڡ@د سعت موسكو منذ ڡ 
اردة. وُيحتمل أن ٮ/تصور الڡ@ادة الروس أنه ٮ+دالً من ٮ+ذل الحرب الٮ+
هود الحتواء األوضاع، ڡ@د ٮ/كون شن حرب عىل هذا المزيد من الح+

TىVرض حوار حول دور روسٮ/ا ڡVڡ TىVٮ/داً مع مرور الوڡ@ت ڡ Vالنطاق مڡ

Tام إڡ@لٮ/مى pلطالما اكن هدف روسٮ/ا هو استعادة نط . Tاألمن األوروٮ+ى

TىVأوروٮ+ا، وثمة شك ڡ TىVات األمنٮ/ة ڡ رح+ pالُمح TىVرب ڡ Vٮ/ه نداً للع Vتكون ڡ
أن ٮ+وتٮ/ن مڡ@تنع ٮ+ڡ@درته عىل تحڡ@ٮ/ق مثل هذه التسوية عن طريق

ع العمل العسكري الرويس Vلٮ/دٮ/ة. ڡ@د ٮ/دڡ اإلڡ@ناع أو الدٮ+لوماسٮ/ة التڡ@

TىVدوالً أوروٮ+ٮ/ة رئٮ/سٮ/ة - اليت ٮ/رى الٮ+عض منها أنها ٮ+اتت ثانوية ڡ
ب ڡVىT التموضع ٮ+ٮ/ن الصٮ/ن pٮ/ة الوالٮ/ات المتحدة وترع استراتٮ/ح+
دٮ/د مع موسكو. ومع أن والوالٮ/ات المتحدة - إلى ڡ@ٮ+ول ترتٮ/ب ح+
حة، إال أنها ڡ@د تكون االحتمال الذي ة ڡ@د ال تكون مرح+ هذه النتٮ/ح+

ٮ/صٮ+و إلٮ/ه الڡ@ادة الروس.

ضم الصراع االستڡDرار ڡ4ى@ ح<

ٮ/ن من الحشد لص استنتاح+ pب عىل الوالٮ/ات المتحدة أن تستح ٮ/ح+
العسكري الرويس حول أوكرانٮ/ا. األول هو استٮ+عاد أن ٮ/كون هذا

تلطة من pم من الرسائل المح pر، عىل الرع pرد استعراض ترهييب آح مح+
) المايض، أن Tمٮ+ر (تشرين الثانى V18 نوڡ TىVڡ@د أعلن ٮ+وتٮ/ن ڡ Vموسكو. ڡ
ت ومؤثرة". وڡ@ٮ+ل ذلك ٮ+ٮ/وم واحد، نشرت pٮ/رة لوحط pتحذٮ/راتنا األح"
اصة pرنسٮ/ة وألمانٮ/ة ح Vٮ/ة الروسٮ/ة رسائل دٮ+لوماسٮ/ة ڡ ارح+ pوزارة الح
تاح Vاڡ@ٮ/ة مٮ/نسك. سٮ/كون مڡ Vاتڡ TىVإهانة لشراكئها ڡ TىVٮ+شأن أوكرانٮ/ا، ڡ
رد واشنطن هو االستعداد الحتمال اندالع حرب ڡVىT عام 2022،

اء األوروٮ+ٮ/ين، وتوضيح عواڡ@ب مثل Vمع الحلڡ Tاڡ@ى راء تنسٮ/ق استٮ+ وإح+
الل التحرك اآلن، ٮ/مكن للوالٮ/ات pراء لموسكو. ومن ح هذا اإلح+

عل التاكلٮ/ف االڡ@تصادٮ/ة المتحدة العمل مع شراكئها األوروٮ+ٮ/ين لح+
عة ٮ+النسٮ+ة لموسكو، ما ڡ@د Vوالسٮ/اسٮ/ة ألي عمل عسكري مرتڡ

ٮ/ڡ@لص احتمال اندالع حرب.

ة رد منسق عىل العدوان الرويس كلّف أوكرانٮ/ا pصٮ/اع TىVشل ڡ Vإن الڡ
اً ڡVىT الساٮ+ق. لم تنضم أوروٮ+ا إلى العڡ@وٮ+ات إال ٮ+عد أن أسڡ@ط pٮ+اهط
صالٮ/ون المدعومون من روسٮ/ا طائرة راكب مدنٮ/ة ڡVىT ٮ/ولٮ/و من Vاالنڡ
زيرة الڡ@رم ترة طويلة من ضم روسٮ/ا لشٮ+ه ح+ Vعام 2014 – أي ٮ+عد ڡ
ىT عىل الوالٮ/ات المتحدة هذه Vزوها منطڡ@ة الدونٮ+اس. لذا ٮ/نٮ+ع pوع
اذ pاتح TىVادى تكرار ذلك السٮ/ناريو المدمر المتمثل ڡ Vالمرة أن تتڡ

ب واشنطن رٮ+ما pعل. وٮ+ٮ/نما سترع Vزأة وڡ@ائمة عىل رد الڡ سٮ/اسات مح+
طوط pب أن توضح علناً الح ٮ/ارات، ٮ/ح+ pاظ عىل سرية ٮ+عض الح Vالحڡ TىVڡ
نب مع اً إلى ح+ نٮ+ العريضة األساسٮ/ة لدعمها للسٮ/ادة األوكرانٮ/ة ح+
ائها األوروٮ+ٮ/ين، وڡ@ٮ+ل وڡ@ت طويل من اندالع صراع عسكري Vحلڡ

طوط الحمر pرٮ+ٮ/ة والح Vصالً لإلرادة الع Vٮ/ر. سٮ/ڡ@تيض ذلك شرحاً مڡ كٮ+
م الضرر ٮ+لة. إن حح+ لٮ/لة المڡ@ رب ڡVىT األساٮ+يع الڡ@ Vاصة ٮ+الع pالح
زو رويس واسع النطاق ٮ/ڡ@تيض مثل pألي ع Tى اإلنسانىT واالستراتٮ/ح+

هذه المواڡ@ف عىل األڡ@ل.

ٮ/كتوريا Vٮ/ة للشؤون السٮ/اسٮ/ة، ڡ ارح+ pم من أن وكٮ/لة وزارة الح pعىل الرع
مٮ+ر التزام الوالٮ/ات المتحدة ٮ+سٮ/ادة V18 نوڡ TىVت ڡVنوالند، وصڡ

اء Vة الحلڡ Vأٮ/ضاً لع Tأوكرانٮ/ا وسالمة أراضيها ٮ+أنه التزام "صارم،" وهى
ڡVىT الناتو، إال أن واشنطن ال تڡ@دم أي التزامات أمنٮ/ة رسمٮ/ة ألوكرانٮ/ا.

ٮ/ف ٮ+الدعم السٮ/ايس pوتذكّر مثل هذه التصريحات ٮ+شكل مح
ٮ/ة ورح+ ترة اليت سٮ+ڡ@ت الحرب الروسٮ/ة- الح+ Vالڡ TىVٮ/ا ڡ ورح+ الكالمىT لح+
تڡ@ر إلى Vنٮ/ة اليت تڡ Vعام 2008. إن المصطلحات الدٮ+لوماسٮ/ة الڡ TىVڡ
عها إلى Vردع روسٮ/ا، ٮ+ل ستدڡ TىVحسب ڡVشل ڡ Vالمصداڡ@ٮ/ة ڡ@د ال تڡ
محاولة اإلضرار ٮ+سمعة الوالٮ/ات المتحدة عندما تٮ+دو واشنطن
ىT عىل الوالٮ/ات المتحدة أال تڡ@ف Vمثڡ@لة ٮ+ما ال طاڡ@ة لها ٮ+ه. ٮ/نٮ+ع
ٮ/ادة ب أن تحرص عىل عدم تضلٮ/ل الڡ@ رج، لكن ٮ/ح+ Vموڡ@ف المتڡ

إذا اكن الٮ+ٮ/ت األٮ+ٮ/ض ال Vر دعماً لن ٮ/تحڡ@ق. ڡ pعلها تنتط األوكرانٮ/ة وح+
ٮ/رى أي دور عسكري له ڡVىT أوكرانٮ/ا، كما اكنت الحال ڡVىT عام 2014
اص وصريح حىت ٮ/تمكن pٮ+ر كٮ/يف ٮ+هذا األمر ٮ+شكل ح pعلٮ/ه أن ٮ/ح Vڡ

ٮ/وسٮ/ايس. ڡ@ادة أوكرانٮ/ا من العمل ٮ+وعىT اكمل للواڡ@ع الح+

ٮ+لة أم ال، تحتاج ثانٮ/اً، سواء اندلعت حرب ڡVىT أوكرانٮ/ا ڡVىT األشهر المڡ@
ً اؤها األوروٮ+ٮ/ون إلى أن ٮ/كونوا أكثر صدڡ@ا Vالوالٮ/ات المتحدة وحلڡ
ٮ/ه. إن Vسهم ڡ Vدون أنڡ ٮ+شأن المأزق الدٮ+لومايس الحالىT الذي ٮ/ح+
ح أن ٮ/ر المرح+ pٮ/وسٮ/ايس، ومن ع ع ح+ روسٮ/ا لٮ/ست ڡVىT حالة تراح+

وذ ڡVىT أوكرانٮ/ا أمر Vإن الصراع المستمر عىل النڡ Vترضخ أوكرانٮ/ا. لذا ڡ
إن هذا ال ٮ/منع Vاڡ@م ڡ@ٮ+ل أن ٮ/تحسن. ومع ذلك، ڡ Vر منه وسٮ/تڡ Vال مڡ
سة عن Vروج المناڡ pطر ح pالٮ+حث عن حل دٮ+لومايس ٮ/ڡ@لل من ح

السٮ/طرة.

ب أن تعكس المحادثات الدور وتعتٮ+ر أوكرانٮ/ا مركز هذا الحل، ويح+
ارڡ@ات، أن واشنطن، ولٮ/س أوكرانٮ/ا، هىT اليت Vلكن من المڡ . Tاألوكرانى
ائٮ+ة ٮ+شكل واضح عن العملٮ/ة الدٮ+لوماسٮ/ة. إن الصراع pاكنت ع

المستمر هو أهم مصدر لالضطراب ٮ+ٮ/ن روسٮ/ا والوالٮ/ات المتحدة -
ته مٮ+اشرة مع موسكو، ألنه من الصعب وتحتاج واشنطن إلى معالح+

ل الصراع. ولكن مع اشتداد pط TىVڡ Tى رار استراتٮ/ح+ تحڡ@ٮ/ق استڡ@
إن هذا Vالعالم، ڡ TىVسة ٮ+ٮ/ن الڡ@وتٮ/ن النوويتٮ/ن الرئٮ/سٮ/تٮ/ن ڡ Vالمناڡ

اً أو سراٮ+اً، ٮ+ل هو ضرورة. Vلٮ/س ترڡ
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