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احلرب الروسية األوكرانية ... إىل أين؟ 

مقدمة 

دخلت احلرب الروسية األوكرانية عامها الثاين يف 24/2/2023، والوضع امليداين يف حالة 
مجود، وترقُّب، وانتظار مآالت احلرب اليت استنزفت كاًل من روسيا والغرب، فضاًل عن الدمار الذي 
حلق أبوكرانيا ووحدة أراضيها، وتشرُّد مالينْي من سكاهنا يف أرجاء أورواب، اليت تضرر اقتصادها؛ 
بفعل التوقُّف عن شراء الغاز الروسي بفعل العقوابت اليت فرضها الغرب على روسيا، والتوجُّه حنو 

مصادر بديلة للغاز الروسي، وبكلف عالية أثقلت كاهل االقتصاد األورويب. 

من جهتها الوالايت املتحدة اليت وإن ُعدَّت من أكثر املسامهنْي ابحلرب اليت ختوضها أوكرانيا 
ابلنيابة عن واشنطن والغرب عموماً، يف مواجهة روسيا اليت ميكن القول إنَّ أداَءها االقتصادي -وإن 
أرهقها احلرب بفعل العقوابت- فاق توقعات الغرب والوالايت املتحدة بصورة خاصة، واليت راهنت 
على اهنيار اقتصادها الذي يقوم على صادرات الطاقة والغاز الطبيعي بصورة خاصة إىل أورواب. ومع 
ذلك فإنَّ مهارة صانع القرار الروسي يف اللعب على التناقضات الدولية استطاع عن طريقها إجياد 
أسواق بديلة عن أورواب كاهلند، والصنْي، وجنوب إفريقيا، ممَّا منحها القدرة على املطاولة يف احلرب. 

 سنحاول يف هذه الورقة اإلجابة عن التساؤل الرئيس الذي يشغل ابل صناع القرار فضاًل 
عن مراكز التفكري وأكادمييات العالقات الدولية حول العامل )خلطورة الوضع الدويل الراهن(، وهو 
كيف ستنتهي احلرب األوكرانية؟ ولإلجابة عن هذا التساؤل ال بدَّ من اإلجابة عن تساؤل آخر 
سيشكِّل مدخاًل الستشراف الكيفية اليت ستنتهي هِبا احلرب، وهو ملاذا اندلعت احلرب األوكرانية؟

أواًل: ملاذا اندلعت احلرب؟

يتطلَّب البحث يف األسباب أو املقدمات اليت قادت إىل اندالع احلرب األوكرانية يف شباط 
من العام 2022 الرجوع إىل الوراء قلياًل وحتديداً إىل العام 2014، إذ شكَّلت أحداث شباط 
عام 2014 منعطفاً خطرياً لألمن القومي الروسي، ممَّا أدَّت تطوراته إىل اندالع احلرب يف العام 
املاضي. ومن مََثَّ يقتضي البحث عن األسباب اليت أدَّت إىل اندالع احلرب حتليل أمهية أحداث 

شباط 2014.

الحرب الروسية األوكرانية ... إلى أين؟ 
أحمد مطر*

* ابحث يف العالقات الدولية.
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منعطف شباط 2014 

كانت اإلطاحة ابلرئيس األوكراين )فيكتور اينوكوفيتش( يف شباط 2014 على يدي حركة 
ا كانت مدبَّرة من قبل الوالايت املتحدة والغرب؛ متهيداً  احتجاجات واسعة، رأت فيها موسكو أهنَّ
إلقامة نظام سياسي يف أوكرانيا يقوم مبهمة إخراج كييف من دائرة النفوذ الروسي، والسري ابلبالد 

إىل أحضان الناتو واالحتاد األورويب. 

خلف )اينوكوفيتش( الرئيس )برتو بوروشينكو( الذي فاز ابالنتخاابت املبكِّرة اليت أقيمت يف 
25/5/2014. وقضى )بوروشينكو( فرتته الرائسية يف التعامل مع واقع جديد يف أوكرانيا مفاده 
سيطرة روسيا على شبه جزيرة القرم اإلسرتاتيجية بعد غزوها يف العام نفسه )أي: 2014( من جهة، 
وسيطرة االنفصالينْي )ومعظمهم مواطنون روسيو األصل( الذين بدأوا حركة احتجاجات مدعومة 
ولوهانسك(  )دونيتسك،  مدينيت  من  املكونة  دونباس  مقاطعة  2014 يف  أذار  يف  موسكو  من 

وإعالهنما مجهوريتان مستقلتان. 

واستمر هذا األمر الواقع منذ شباط 2015 بتوقيع أطراف الصراع على اتفاقية منسك؛ 
تتوجياً لعملية السالم اليت رعتها منسك يف أيلول 2014، استمر هذا الواقع حىت جميء الرئيس 
)فلودميري زيلينسكي( عام 2019، الذي اختذ عدداً من القرارات اليت وضعت البالد على الطريق 
لالنضمام للناتو، أمهها إقرار تعديل دستوري عام 2019 يدعم هذا التوجُّه، ويف أيلول 2020، 
القومي اجلديدة ألوكرانيا، واليت تنص  الرئيس )فولودميري زيلينسكي( على إسرتاتيجية األمن  وافق 
على تطوير شراكة مميزة مع الناتو هِبدف العضوية يف الناتو، ممَّا تعدُّه روسيا هتديداً لألمن القومي، 
وخطاً أمحَر ال يقبل التفاوض، وهنا أخطأ الغرب حينما ظن أنَّ أوكرانيا ابلنسبة لروسيا مسألة نفوذ 

ال أمن قومي، ومثَّة فارق كبري بنْي االثننْي. 

مل تلَق هذه اإلجراءات األوكرانية أي ردة فعل من إدارة الرئيس ترامب الذي مل يكن مهتماً 
ابلناتو، واستخدم أوكرانيا كورقة يف صراعه ضد الدميقراطينْي، وضد ابيدن حتديداً. لذا مل تشكل 
إجراءات احلكومة األوكرانية وتوجهاهتا حيال االقرتاب من عضوية الناتو أي هتديد يذكر إال بعد 
جميء إدارة ابيدن الدميقراطية املعروفة بتوجهاهتا جتاه روسيا، واستخدامها للناتو كأداة لتطويق روسيا.
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التصعيد الروسي وقرار احلرب

أدرك صانع القرار الروسي أنَّ جميء إدارة ابيدن سيثري أزمة مع موسكو تتعلَّق بدعم توجهات 
أوكرانيا وتوظيفها لالنضمام إىل الناتو، ممَّا سيجعل من قوات الناتو ومنظومات األسلحة األمريكية 
على حدود روسيا. لذا بدأت روسيا منذ أيلول 2021 حبشد قوات عسكرية هائلة العدد والتسليح 
الرئيس الروسي اختذ قرار غزو أوكرانيا حلظة  على احلدود الروسية األوكرانية. لذا ميكن القول إنَّ 

وصول جوزيف ابيدن إىل البيت األبيض عام 2020. 

وعند قراءة املوقف الروسي منذ بدأ األزمة يف أيلول 2021 وحتليله جند أنَّه -ومنذ اللحظة 
األوىل- كان يهدف إىل إغالق كل السبل أمام أي تسوية دبلوماسية؛ ليبقى خيار احلرب هو اخليار 
الوحيد، كيف؟ وملاذا؟ أمَّا كيف، فمع أنَّ مطالبة بوتن بضماانت مكتوبة بعدم ضم أوكرانيا للناتو 
معقولة، إال أنَّ املطالبة مبراجعة ترتيبات األمن األورويب والعودة هِبا إىل ما قبل عام 1997، ومن 
مََثَّ تصفية وجود الناتو يف أورواب الشرقية كانت غري واقعية ابملرة، ومؤشراً على عزم الرئيس بوتن على 

فرض واقع جديد يف أورواب، واقع ينتهي إىل فرض اهليمنة الروسية على أوكرانيا.

أمَّا ملاذا إصرار بوتن على قرار احلرب؟ تساؤل يفرض علينا اإلجابة عن تساؤل آخر مفاده، 
ملاذا أوكرانيا؟ تشكِّل أوكرانيا البوابة اليت عرِّبهتا جيوش الغزاة يف طريقهم إىل موسكو منذ انبليون 
1812 وهتلر عام 1942، كما بيَّنت احلرب يف أوكرانيا أمهية األخرية ألسواق الغذاء العاملية، 

فضاًل عن امتالكها لبىن حتتية نووية جيعل منها قابلة للتحول إىل دولة نووية على حدود روسيا. 

 لذا، وجد صانع القرار الروسي أنَّ انضمام أوكرانيا إىل الناتو يشكِّل خطراً على أمن روسيا 
القومي، يتمثَّل -فضاًل عن كلِّ ما سبق- ابقرتاب الناتو من حدودها القومية، ووحدة أراضيها، 
إذ سيصعب على روسيا الوصول والسيطرة على منطقة القوقاز وخصوصاً اجلمهورايت املسلمة يف 
االحتاد الروسي، واحتمال أن تنشط جبهة الشيشان مرة أخرى؛ بدعم من قواعد الناتو، وهو ما 
ينذر ابنفصال هذه اجلمهورايت، وعودة روسيا إىل حدودها يف العصور الوسطى، وتقليص عمقها 
اإلسرتاتيجي؛ لذا جاء التصعيد الروسي متناسباً مع حجم املخاطر اليت كانت سترتتب على انضمام 

أوكرانيا إىل الناتو.
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اثنياً: سيناريوهات النهاية

يف ظل ما تقدَّم، وعن طريق متابعة تطورات احلرب وما رافقها من مواقف أمريكية وأوروبية 
وإصرار روسي، ميكن القول إنَّ احلرب ستنتهي أبحد السيناريوهات الثالث: 

السيناريو األول: 

استمرار االجتاه الراهن أو سيناريو حرب االستنزاف وهو السيناريو الذي تعمل عليه الوالايت 
األسس  على  يتوفر  ال  األمريكية  التقديرات  َوْفق  الذي  الروسي  االقتصاد  اهنيار  وتراهن  املتحدة 
أنَّ  سيَّما  ال  آخرين،  عامنْي  أو  عام  من  ألكثر  السيناريو  هذا  استمرار  يتطلبها  اليت  االقتصادية 
الوالايت املتحدة )ومعها أورواب بضغط أمريكي( تقوم بدعم أوكرانيا ابلسالح واملال؛ لدعم ما يصفه 

ابيدن »ابلصمود البطويل للشعب األوكراين«. 

أََتَمل الوالايت املتحدة -من استمرار احلرب هِبذه الصورة من دون حتقيق أي نصر ملموس، 
أو من دون أمل بقرب وقف احلرب- أن يضعف موقف الرئيس الروسي فالدميري بوتن، ومن مََثَّ 
تزداد احتماالت اإلطاحة به ابنقالب يقوم به جمموعة من القادة العسكرينْي الساخطنْي على إدارة 

بوتن للحرب اليت قد تنذر ابهنيار اقتصاد البلد، أو احلرب النووية. 

هذا السيناريو مستبعد لألسباب اآلتية: 

إنَّ الدعم الغريب ألوكرانيا لن يكون مفتوحاً، ال سيَّما يف ظل الضغوط االقتصادية اليت تعاين   
العجوز، تشكِّك يف  القارة  تتعاىل يف عواصم عديدة يف  اليت بدأت األصوات  بلدان أورواب  منها 

جدوى احلرب اليت ميوهلا دافعو الضرائب األوروبينْي. 

النواب، واحتمال فوز    األمريكي يف ظل سيطرة اجلمهورين على جملس  الدعم  لن يستمر 
اجلمهورينْي يف انتخاابت الرائسة، وهو األمر الذي عرِّبَّ عنه اجلمهوريون صراحة أبنَّنا »لن نكتب 

ألوكرانيا صكاً على بياض«. 

أعدَّت روسيا -من جهتها- العدَّة هلكذا مواجهة منذ استيالئها على القرم عام 2014،   
املناورة  الروسي بوتن أبدى مرونة يف  الرئيس  اقتصادية هلكذا سيناريو، كما أنَّ  ووضعت خططاً 

خارجياً وداخلياً مبا دعم مركزه وعن طريق مركز بالده يف الداخل واخلارج. 
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السيناريو الثاين: 

 التصعيد، يقوم هذا السيناريو على حقيقة أنَّ الدعم األمريكي والغريب ألوكرانيا ابلدابابت 
واملضادات الطائرات، والبحث يف إمكانية تزويد كييف بطائرات )أف 15(؛ لدفع أوكرانيا ابجتاه 
استعادة شرق أوكرانيا، بل حىت شبه جزيرة القرم، ومن مََثَّ جر روسيا إىل مواجهة احتمال خسارة 
شرق أوكرانيا وشبه جزيرة القرم، ال سيَّما أنَّ الوالايت املتحدة تقوم بتدريب اجلنود األوكران مع 
حه االنتكاسات اليت تعرضت هلا روسيا  عدم استبعاد مشاركة جنود أمريكيون يف احلرب، ممَّا يرجِّ
يف احلرب، وتراجعها بفعل األسلحة األمريكية احلديثة اليت يستبعد أن يتقنها اجلنود األوكرانيون يف 

هذه املدَّة القياسية.

احتماالت صمود هذا السيناريو ضعيفة أمام احلقائق اآلتية: 

للرئيس    سياسياً  انتحاراً  القرم يعين   إنَّ احتمال خسارة روسيا لشرق أوكرانيا وشبه جزيرة 
الروسي بوتن، ال سيَّما بعد أن ضم هذه املناطق إىل روسيا االحتادية مبرسوم مجهوري، ممَّا لن يسمح 
به األخري، وهو ما يتضح عن طريق حتذيراته املتكّرِرة أبنَّ روسيا لن تتهاون يف احلفاظ على األمن 
يشكِّل كابوساً  سيناريو  وهو  النووي،  السالح  استخدام  األمر  تطلَّب  لو  الروسي، حىت  القومي 
احلرب،  إليقاف  موسكو؛  مع  للتفاوض  أوروبية  ودعوات  مبادرات  سنرى  مََثَّ  ومن  لألوروبينْي، 
الفرنسي  الرئيس  أطلقها  اليت  الدعوة  غرار  على  التصعيد،  سيناريو  إىل  االنزالق  دون  وللحيلولة 

)إميانويل ماكرون( يف 17/2/2023؛ لفتح ابب احلوار مع موسكو إلهناء احلرب. 

معارضة األوروبينْي لتزويد أوكرانيا أبسلحة هجومية خشية من التصعيد إىل املواجهة النووية،   
وحصر تزويد أوكرانيا ابلسالح الذي يدعم قدرات أوكرانيا الدفاعية واحليلولة دون وقوعها ابلكامل 

يف قبضة موسكو. 

توجد معارضة يف صفوف احلزب اجلمهوري للمضي بسيناريو التصعيد؛ خشية االنزالق إىل   
حرب نووية غري مسبوقة، ال سيَّما يف ظل دخول الصواريخ فرط صوتية يف املعادلة وتغيريها لقواعد 

ن احلرب الباردة.  االشتباك اليت كانت سائدة طيلة عقود إابَّ
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السيناريو الثالث: 

سيناريو األمر الواقع: يقوم هذا السيناريو على حقيقة أنَّ املكاسب اليت حققتها روسيا 
ستشكِّل الرصيد الشخصي للرئيس الروسي فالدميري بوتن يف تدعيم موقفه الداخلي يف مواجهة أي 
حماوالت؛ لتقويض مركزه داخلياً من قبل احمليطنْي به، أو عرِّب حركات شعبية –وإن كان مستبعد 
هذا  يدعم  كما  الروسي.  الداخل  على  اقتصادايً  احلرب  تداعيات  على  احتجاجاً  حدوثها-؛ 
السيناريو حقيقة أخرى مهمة، وهي أنَّ الرئيس الروسي هدَّد مراراً ابخليار النووي؛ لتدعيم املكاسب 
اليت حققتها موسكو يف احلرب متمثلة يف األراضي )شرق أوكرانيا( اليت ضمتها روسيا بعد غزوها 

ألوكرانيا يف 24 شباط من العام 2022. 

يدرك الغرب وأورواب حتديداً أنَّ ال أمل ألوكرانيا ابالنتصار على موسكو، واستعادة األراضي 
اليت ضمتها موسكو من دون املخاطرة حبرب نووية سيضطر إىل الضغط على كييف؛ للوصول إىل 
اتفاق أو صيغة شبيهة ابتفاقية منسك، ممَّا لن تعارضه موسكو، بل قد تذهب موسكو أبعد من 
ذلك أبن تعرِّض إعادة األراضي شرق أوكرانيا إىل كييف شرط أن تقوم احلكومة األوكرانية والناتو 
معاً بتقدمي ضماانت مكتوبة بعدم ضم أوكرانيا إىل الناتو، وبذلك تكون موسكو قد حقَّقت أهدافها 
من احلرب وهي احلصول على ضماانت مكتوبة بعدم ضم أوكرانيا إىل الناتو، ممَّا ترى فيه موسكو 

هتديداً ألمنها القومي. 

الغريب  الدعم  ظل  يف  وارداً  احتمااًل  تشكل  تزال  ما  -اليت  النووية  احلرب  جتنُّب  سيكون 
احلرب يف غري صاحل موسكو-  أن حيول مسار  ما من شأنه  والذخائر وكل  ألوكرانيا ابألسلحة 
ألورواب والغرب مهم جداً؛ ألنَّه سينذر بدفع صانع القرار الروسي إىل احتمال استخدام ضرابت 
نووية تكتيكية ستكون هلا تداعيات على أمن أورواب واستقرارها، وهو سيناريو تعي أورواب خطورته، 
وحتاول أكثر من عاصمة أوروبية تفاديه عرِّب إاثرة كثري من التساؤالت واالعرتاضات على دعم كييف 
ابألسلحة املتطورة اليت قد جترِّب موسكو على التفكري ابخليار النووي، أو بصيغة مبادرات سياسية؛ 

للدفع بكلٍّ من موسكو وكييف إىل اجللوس إىل طاولة املفاوضات. 

األمريكية    االنتخاابت  بعد  ما  إىل  سيتأخر  وأن  احلدوث،  إىل  األقرب  هو  السيناريو  هذا 
واحتماالت فوز مرشح مجهوري يدفع كييف إىل احلوار مع موسكو؛ للتوصُّل إىل حل وسط جينِّب 
أورواب والعامل أخطار حرب نووية أصبحت احتماالت حدوثها األقوى منذ أزمة الصواريخ الكوبية 



9

احلرب الروسية األوكرانية ... إىل أين؟ 

عام 1962. وحىت يف حال فوز الرئيس ابيدن بوالية اثنية، فإنَّ األصوات اليت بدأت تتعاىل داخل 
أروقة احلزب الدميقراطي بضرورة التوصُّل احلوار مع موسكو، وعدم املغامرة حبرب نووية، فضاًل عن 
التضخُّم الذي يعاين منه االقتصاد األمريكي سيضع حداً للمساعدات اليت تقدمها الوالايت املتحدة 
ألوكرانيا، وهو ما سيدفع كييف إىل اجللوس إىل طاولة املفاوضات والبحث؛ بشأن احلل الذي يبدو 
أكثر واقعية: تقوم احلكومة األوكرانية والناتو بتقدمي ضماانت مكتوبة إىل موسكو بعدم ضم أوكرانيا 
إىل الناتو مقابل إعادة األراضي اليت ضمتها موسكو إىل كييف. على أنَّ أيَّ تسوية حمتملة للحرب 

من املستبعد أن تشمل شبه جزيرة القرم. 

على    سيضغطون  الذين  األوروبينْي  على  كبرياً  اعتماداً  حدوثه  يف  السيناريو  هذا  يعتمد 
احلرب  تصعيد  اليت من شأهنا  والذخائر  أوكرانيا ابألسلحة  احلرب وعدم دعم  واشنطن؛ إليقاف 
ودفعها ابجتاه السيناريو النووي، ومن مََثَّ هذا السيناريو قد يرتتَّب عليه حدوث تباعد بنْي واشنطن 
وبروكسل، ومن احتماالته بعيدة املدى البحث يف دمج موسكو يف البنية األمنية األوروبية وخصوصاً 
أنَّ موسكو قد دعت قبل احلرب إىل البحث يف منظومة أمن أوروبية متكاملة تكون موسكو جزءاً 

منها.

اخلامتة 

اندلعت احلرب الروسية األوكرانية؛ بسبب خشية صانع القرار الروسي من سعي الوالايت 
املتحدة ضم أوكرانيا للناتو، ممَّا ترى فيه موسكو استمراراً حملاوالت تطويقها، واستمراراً لعقلية احلرب 
الباردة. لذا قامت موسكو بغزو أوكرانيا، وقامت بضم شرق أوكرانيا يف حماولة لفرض أمر واقع مفاده 

زايدة العمق اإلسرتاتيجي لروسيا والتمدُّد ابجتاه أورواب مع التهديد ابخليار النووي.

ويف مواجهة ذلك تقوم الوالايت املتحدة إبمداد أوكرانيا ابألسلحة والذخائر، وكل من شأنه 
إدامة احلرب أماًل يف استنزاف موسكو، وتقويض مركز الرئيس الروسي بوتن أماًل يف تبلور مراكز 
قوة منافسة لبوتنْي داخل الكرملن. وصلت احلرب إىل ما ميكن وصفه ابجلمود اإلسرتاتيجي الذي 
ستقوم أورواب بكسره عرِّب الضغط على واشنطن؛ خلفض التصعيد والضغط على كييف للحوار مع 

موسكو، خوفاً من االنزالق إىل حرب نووية ستكون أورواب ميداانً هلا. 
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

االستنتاجات: 

أصبحت احلرب األوكرانية حرابً ابلوكالة بنْي الوالايت املتحدة وروسيا. .  

التصعيد وحماوالت استعادة شرق أوكرانيا أو شبه جزيرة القرم سيكون مغامرة ابلدخول يف .  
حرب نووية؛ ألنَّ ذلك سيعين هناية املستقبل السياسي للرئيس الروسي فالدميري بوتنْي، وهو أمر لن 

يتهاون األخري حياله.

إدراكاً من أورواب خلطورة التصعيد ومآالته قد نرى مبادرة أوروبية؛ للضغط على األوكرانينْي .  
للحوار مع موسكو والبحث عن سبل إهناء احلرب. 

ما زال هدف موسكو هو احلصول على ضماانت مكتوبة بعدم ضم أوكرانيا إىل الناتو، ومن .  
مََثَّ قد يكون هذا املطلب حمور أي مبادرة أوروبية أو دولية للبحث يف سبل إهناء احلرب. 

سيرتتب على هذا السيناريو على املدى البعيد حدوث انفصال يف األمن األطلسي، وسيكون .  
مستقبل الناتو حمل تساؤل، يف الوقت نفسه قد نشهد حواراً أوروبياً روسياً؛ لبلورة بناء أمين أورويب 
تكون روسيا جزءاً أساسياً فيه، يف حنْي تتجه واشنطن حنو اهلندو ابسفيك، والرتكيز على احتواء 
الصنْي، ممَّا بدأان نشهد مالحمه عن طريق اخنراط واشنطن بدبلوماسية حتالفات نشطة يف إقليم اهلندو 

ابسيفيك.
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