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آراء روسية بعد مرور شهر 

 على الحرب في أوكرانيا

   

 

 

 الموضوع
 

، في أوكرانيا، ”الحرب“، أو ”العملية العسكرية الخاصة“عن مسار  لتقرير آراء ألبرز الخبراء الروسيتناول هذا ا

في مركز الدراسات العربية « وحدة الدراسات الروسية»والمواجهة بين روسيا والتحالف األطلسي، جمعتها 

 .2022آذار  28األوراسية بتاريخ 

 

  خالصة

 

حّد ناديت حاث في  مدير األب ية فيودور  لدايفا ث  عالم يا في الشييييلوي ال لة روسيييي لدولي، ورئيس تحرير مج ا

صة فرأى ، وفلوكيان سكرية الخا شكل عن العملية الع شّكل مفاجأة له وللكثيرين، رغم "أي بدء الحرب بهذا ال

نهاية لتجربة "، وأي هذه الحرب بمنزلة "عة إلى هذا الحدّ ل أي تكوي موسييييّ ع حدوثها، ولكن لم يكن يتخيّ توقّ 

ستخلق ثال سي في محاولة االندماج مع النظام العالمي المتمركز حول الغرب، وأنها  ضال الرو ثين عاًما من الن

 ".تغييًرا ال رجعة فيه، وبشكل جذري في الداخل الروسي
 

 عةالعقوبات غير المتوّق

ما يخص   يان في قد لوك بات، يعت ها" وفالعقو قت أن عد  الكرملين لدى عاتالتوق   جميع فا تاريخ،  ، وت األكبر في ال

على  اسلب   ، وهو ما سيرتد  "وضحت مدى االشتباك في المصالح بشأن الطاقة والمصارف بين روسيا والغربأو

ا؛ ومن ثم علينا اختبار صحححححة "العولمة، وفي ذلك يقول:  لن يعود العالم إلى العولمة التي اعتدناها جميع 

ألخذ مكان أكثر فائدة في النظام تتاح لنا الفرصة  ا على عقبدما ينقلب كل شيء رأس  ة القائلة بأنه عنالفرضي  

 ".الذي ُأنِشئ بدون مشاركتنا، فقدنا اللحظةوفي النظام الذي كان من قبل،  ناالسياسي العالمي؛ ألن

 العالقة مع الصين

سيا إذا أمكن بناؤها  ساعد رو ست سيويين  ا لكن هذه مهمة العالقات مع الالعبين اآل صحيح  ذلك و صعبةبناء  

ألن الالعبين اآلسححيويين في لالة تناف ، وفي مواجهة مباشححرة بعمححهم مع بعك؛ لذلك  :أوال   عدة أسححباب؛ل

ا أكثر قدرة على إدارة تناقمححاتنا مع أوروبا والغرب أكثر من تواجه روسححيا تحد   ا؛ ألننا كنا دائم  يات جديدة تمام 

نها لم تكن مركزية على اإلطالق للسياسة الروسية، واآلن الشرق، ولدينا خبرة أقل بكثير في هذه المنطقة؛ أل

، وهو األمر األكثر خطورة، أن روسححيا أصححبحت تعتمد بشححدة على الصححين بشححكل ال ثاني ا .أصححبحت في المقدمة
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دة. وألن الصحححين ال سحححتكون أفعالنا مقي   ئل التفاعل مع اآلسحححيويين اآلخرينمنه. هذا يعني أنه في مسحححا مفر  

بأال نبيع أسححححلحة للهند، مع أن  -على سححححبيل المثال -مهتمة هيجود مناف  جديد في آسححححيا، فإلى و تحتاج

 :ثالث ا .العالقة بين موسكو ونيودلهي عالقة طويلة األمد وموجودة منذ عقود كثيرة، وهذا تحدٍّ ومشكلة كبرى

مشحححكالتنا. يعب أن  العالقات مع آسحححيا يمكن أن تسحححاعد بالطبع على تعاوا بعك العقوبات، لكنها لن تحل

ا أن قدرات روسحححيا في هذا العذب محدودة،  نعتمد على قوتنا الذاتية، ونعذب العميع إلينا، ولكننا ندرك أيمححح 

سؤاال  عن سيا؟ :وهو ما يطرح  سي العديد في رو سيا صادية والنظام ال سة االقت سيا سيتم بناء ال هناك  كيف 

 .كثير من األسئلة هنا بال إجابة واضحة لتى اآلن

 ًقاويظل الغرب متفّو

ع الغرب بميزة تكنولوجية كبيرة على كٍل من الهند والصححين؛ ولذلك ال يمكن اسححتبدال كل شححيء، كما أن يتمت  

هما إذا خرقتا العقوبات؛ كيين إذا قررت واشنطن اتخاذ إجراءات ضد  ريالصين، وكذلك الهند، لن تنقلبا على األم

ن من شححححأن العقوبات، كا. وعلينا أال نهو  ريالدخول في مواجهة مع أمن يكون بمقدورهما ل -ببسححححاطة -ألنهما

 .وننظر إلى أوضاع فنزويال وإيران؛ الوضع صعب، ولي  سهال  

 عات ال معنى لهاالتوّق

عات ورسم السيناريوهات ال معنى لها في الوقت الحاضر، لكن األكيد أن روسيا ستتغير، ويكاد يكون من التوق  

طبية بما سححتؤول إليه أوضححاعها، لكن على األقل يمكن للمرء أن يحاول. يبدو أن الثنائية القُ ؤ المسححتحيل التنب  

لن تتحقق، وال معال لها؛ ألن كل شحححيء لم يعد متماثال  كما كان في الحرب الباردة. سحححيكون هناك كثير من 

في المقابل، من المنطقي فون بطريقة ما، ويؤثرون على الوضححع العالمي، لكن الالعبين الدوليين الذين يتصححر  

ا، بما في ذلك إعادة إنشححححاء آليات الحرب ريافتراض وجود قطبية ثنائية؛ ألن األم كيين يعمعون للفاءهم مع 

ا من  الباردة، بما في ذلك العسكرة، ونشر القوات في أوروبا، وما إلى ذلك. من نالية أخرى، ُتظهر الصين مزيد 

ركيين ال يعرضححون صححفقات يكيين. إضححافة إلى ذلك، ف ن األمريمع األمالدالئل على أنها لن تعقد أي صححفقات 

وهذا يعني أن الصححين سححتسححتمر في  ال غير عقابية ضححدها في صححيغة أوامربل عدم اتخاذ إجراءات  على بكين

ال  أخرى سححوف تتقارب ف ن دو ضححعيفة -بصححرالة -قة أن روسححيا اآلنالوجود بشححكل منفصححل، وفي قل لقي

 .وتقترن بالصين

 الحكمة السعودية

ا من الحكمة، و لقد أقهر سلوك االنفصال عن الواليات المتحدة  ،من المستحيل، بل من الخطيرالسعودية كثير 

، لكنها ا أال   -في الوقت نفسححححه -انفصححححاال  كامال  ا خلف األمقُ   جدوى من الممححححي  تدرك جيد  كي في كل ما ريدم 

؛ ألنهم منشححغلون في بناء "ول في صححراعات ألجل اآلخرينلي  لدينا وقت للدخ": ويعيب السححعوديونيريده، 

بشححكل تدريعي. لقد مارسححت  ن لخلق تواانمنظومة جديدة، ويناقشححون تعارة النفم مع الصححين مقابل اليوا

العهد السححعودي ولسححب، فقد بدأ  الواليات المتحدة ضححغوط ا متزايدة على السححعودية، واألمر غير مرتبم بولي  
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شر من مغم منذ ألداث الحادي ع ستمر عبر هذا الملف، وقد لاول تر أيلول/ هذا ال مب اسبتمبر، وابتزااها الم

تصحيح مسار العالقة بين واشنطن والرياض، لكن مع عودة الديمقراطيين وبايدن ساءت العالقات، إلى جانب 

 لقيقي سححوى اإلدانات. ونتيعة لذلكدم تقديم واشححنطن أي دعم اسححتياء الرياض من هعمات الحوثيين، وع

ه التقليدي للسححعودية نحو الواليات المتحدة بعيد اآلن عما كان عليه قبل خمسححة عشححر أو عشححرين ف ن التوج  

ا. ب ا في منطقة الشرق األوسم بفمل سوريا؛ لذلك لن تستمع  اإلضافة إلى ذلكعام  أصبحت روسيا العب ا مهم 

ودول الخليج اآلن ببساطة إلى طلبات واشنطن، أو لتى تهديداتها؛ ألنها تعتقد أنها في موقع قوة،  السعودية

سة برم   سيا شنطن على التعامل معهتها هو إجبار والغرب معبر على اللعوء إليها. الغرض من هذه ال تعامال   اوا

ا، وبشروط أكثر مالءمة لممالك الخليج، وال يعني هذا بالمرورة   دة.االنفصال التام عن الواليات المتحمختلف 

 ماذا لو فازت روسيا أو ُهزمت؟

سيتغير، وفي هذه الحالةطويل المدى، ورهان البعك على أ عدي عمل تنبؤ  من غير المُ  سيكون من  ن العالم 

سيناريو ال في .ف بشكل صحيح من أجل اتخاذ أفمل المواقف، هو رهان ال يمكن االعتماد عليهالممكن التصر  

 لولالشكوك  ديزشأنه أن يتحقيق روسيا ألهدافها في أوكرانيا، على الرغم من كل التكاليف؛ ومن  :متفائلال

لعدم وجود مكان آخر غير  وذلك ، لكن من غير المحتمل أن يؤثر هذا الوضع في موقف أوروبااألميركيةالقدرة 

ا في فمحححاء ما بعد االتحاد السحححوبقية العالم، في لكن  .الواليات المتحدة يمكن أن تذهب إليه  ،وفياتيتحديد 

سيا، شرق وآ سم، وال  التي الدولية العالقات في كبيرة هيكلة إعادة بسيتطل   قوي فعل رد هناك سيكون األو

ا لروسيا سيتيح ما وهو الغرب، لول متمحورة االت ما ا هامش  فهو عدم  أما السيناريو المتشائم .للمناورة واسع 

ضت روسيا لكل هذه األضرار الكبرى في االقتصاد والسمعة، تحقيق األهداف المحددة في أوكرانيا بعد أن تعر  

 .وهو ما يهدد بحدوث تغييرات داخلية وخارجية، ربما بشكل عفوي، غير قابلة للسيطرة

******* 

سياسية ديمتري ترينين، مدير مركز كارنيغي ستاذ العلوم ال سياسة الخارجية  كتب أ مو معل  ال سكو، وع مو

أن المقولة الشهيرة التي صدرت فرأى والدفاعية الروسي، عن النسخة العديدة من سياسات االتحاد الروسي، 

ا، تحت عنوان  إنه "عندما كانت السححياسححة تهيمن على االقتصححاد، والتي كانت صححيغة معروفة منذ ثالثين عام 

صاد يا غبي ا"االقت س  صبح:  ؛ انقلبت رأ ، وأن األلداث الحالية في قل "إنه العيوبوليتيك يا غبي!"على عقب، لت

 .أمر ال مفر منه "إعادة إصدار نسخة جديدة من سياسات االتحاد الروسي"هذا الوضع تؤكد أن 

 الغربية -التدمير الكامل للعالقات الروسية

مرللة جديدة في التاريخ  -الخاصة في أوكرانياعند بدء العملية العسكرية  –2022فبراير /شباط 24ل يوم شك  

 -ل في السياسة الدولية الحديثة. إن عالقات روسيا مع الغرب، التي كانت تتدهورالروسي، وأصبح نقطة تحو  

ا على اإلجراءات في أوكرانيا، يهدد الغرب بتحويل رت بالكامل اآلن. رد   قد ُدم   على مدى العقد الماضححي -باط راد
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سيا إلى د ستمرار -ولة منبوذة دولي  ا، ويحظررو صادية الخارجية، ويحاول التأثير في المعتمع  -با عالقاتها االقت

الروسحي من خالل عزله عن العالم الخارجي، وهو أمر سحيسحتمر مدة طويلة، لتى لو تم التوصحل إلى لل بين 

 .الطرفين

 استبدال األقلمة بالعولمة

لتشحححكيل تحالفات قوى عظمى جديدة في العالم، تتعارض  األخرىاآلن، تقترب روسحححيا والصحححين إلداهما من 

م األسحححاسحححية، ويتم اسحححتبدال األقلمة بالعولمة، ي  قمحححايا النظام العالمي، والقِ  بعمحححها مع بعك بشحححأن أهم  

سم العالم إلى تكت   صيغة المعروفة وينق ضة. ال صادية، وتكنولوجية متعار سية، ومالية، واقت سيا سكرية  الت ع

ا على عقب، وباتت عام   منذ ثالثين ؛ أي لم يعد االقتصححاد ولده هو من ”العيوبوليتيك يا غبي!“ا انقلبت رأسحح 

 .ك السياسة؛ بل العيوبوليتيكيحر  

 منه في داخل روسيا التغيير الذي ال مفّر

ال مفر منه. يتمثل  انسخة جديدة من سياسات االتحاد الروسي أمر   "إعادة إصدار" باتتفي هذا الوضع الحالي، 

القتصحححادية ع األقصحححى للحريات ااالتعاه الرئيسحححي للتدابير الحكومية في تعبئة جميع الموارد المتالة، والتوسححح  

لكن هذه ليسححت سححوى اإلجراءات  .المححعيفة اجتماعي  ا في الوقت نفسححهالسححك ان شححرائح داخل البالد، مع دعم 

ي الفسححاد؛ إعادة توجيه الشححركات القنوات التي تغذ   سححد  "جوهرية: لبلد بحاجة إلى تغييرات افالعاجلة األولية. 

الكبرى نحو المصححالح الوطنية؛ انتهاج سححياسححة وقيفية جديدة لتحسححين جودة اإلدارة العامة بشححكل كبير على 

كأسححا   -ولي  النقدية -م األسححاسححيةي  ي سححياسححة تكافل اجتماعي لقيقية؛ عودة القِ جميع المسححتويات؛ تبن  

صر المتبق  ر لدوثها دون التغل  هذه التغييرات من المتعذ   ."للحياة شية في ب على العنا سمالية األوليغار ية من رأ

جبهة للمواجهة  الخارج، والتناوب الواسع النطاق في المراكز القيادية للدولة، وتحسين النخبة الحاكمة. إن أهم  

يات الخارجية؛ بل كن التعامل مع التحد  هي في األسحححا  داخل روسحححيا، أي داخل المعتمع الروسحححي. من المم

ب لي  فقم ل  ب عليها، لكن شححرط لدوث ذلك فقم عبر تطهير الذات، وتقرير المصححير. من المححروري التغالتغل  

ا على الالمباالة، والماد   على السحححرقة واالختال  ية البدائية، وعدم اإليمان، وأن تتعامل الدولة مع ولكن أيمححح 

ا ليصبحوا مواطنين بالمعنى الكامل للكلمة، وتحديد كيفية المواطنين تعامال  مخت صول كل إنسان روسي ولف 

بدون هذه األطرولة التي تحتاج إلى مزيد من  –لى أهدافه وطمولاته، وما الذي تمثله البلد بالنسححححبة إليهإ

برات  لقد تصحححبح الحياة والوجود بال معنى؛ وإال فنحن نكذب على اآلخرين، وعلى أنفسحححنا. ع والنقاشالتوسححح  

 ى إلى خيبة أمل كبيرة. اآلنلكنها لم تتحقق؛ مما أد   2014عام  "الربيع الروسحححي"ل خالل اآلمال في هذا التحو  

عملي  ا من الخارج؛ لكنها الدولة الروسححححية ال يمكن قهرها "نتعلم من در  التاريخ:  لكيهناك فرصححححة ثانية، 

تنهار على األرض من الداخل عندما يصاب عدد كبير من الشعب بخيبة أمل في لكامهم، والنظام االجتماعي 

 ".وقيفي  ا الظالم، أو المختل  
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 االنتقال من المواجهة إلى الحرب الهجينة

، إلى لرب 2014لدث انتقال من )المواجهة( مع الغرب العماعي، التي بدأت عام  الخارجية روسححيافي سححياسححة 

ا، بما في ذلك النزاعات المسل   ا لاد  حة )غير المباشرة لتى هعينة نشطة معه. هذه الحرب الهعينة اتخذت طابع 

يث الحصححححار ة، وقد وصححححلت إلى أبعد مدى لها باسححححتثناء الحرب النووية؛ لاآلن( بدرجات متفاوتة من الشححححد  

االقتصحححادي، والمالي، والتكنولوجي، ولرب المعلومات، والتخريب، وربما اسحححتخدام اإلرهاب. إن الحرب الهعينة 

ا على مدار ر ك، والعالم كذلك قد تغي  السححوفياتيليسححت لرب ا باردة ثانية؛ ألن االتحاد الروسححي لي  االتحاد  ثير 

من أشحححكال النمحححال من أجل نظام  شحححكل لاد  حرب الباردة مثل اللكن الحرب الهعينة هي العقود الماضحححية، 

 .عالمي جديد

قد  "الزمالء"أو  "الشححححركاء"االنتقال من المواجهة إلى الحرب الهعينة يعني أن امن المناورات ومحاوالت إقناع 

معهم. انتقل تدهور العالقات على مدى العقدين الماضححححيين من فعوة  ةحاد  بدلت بالمواجهة الانتهى، واسححححتُ 

قد األول من القرن ال مة المزعومة في الع قدان لدواالقي قة و والعشححححرين إلى ف الواليات فمفتوح العداء الالث

ا لروسححياالمتحدة ولل ع م -لكنهم معادون لروسححيا. يقطع الغرب العالقات مع روسححيا فاؤها ليسححوا اآلن خصححوم 

، ولن "يلين"، ولن "يفهم"ي جميع المعاالت، وقد تصححححبح هذه الفعوة دائمة. الغرب لن ف -لدولة والمعتمعا

ا" ا مع روسحححيا. بالنسحححبة إلى الدول الغربية، أصحححبحت روسحححيا التي وصحححِ  "يكون أكثر لطف  فت بأنها تمثل تهديد 

ا" ا، أهم  "عالمي  ي  ف ن  لواليات المتحدة؛ وعلى هذا النحول اعامل في االلتفاف لو ، وُأعلنت دولة  منبوذة  دول

الصحححراع ال غنى عنه في المسحححتقبل المنظور لواشحححنطن. على أي لال، عودة العالقات بين االتحاد الروسحححي 

ا مستحيال  2014 فبراير/شباطأو قبل  2022فبراير شباط/والغرب إلى الماضي )سواء قبل   .( تكاد تكون أمر 

 والغرباألهداف المتعارضة بين روسيا 

ا اآلن من العالقة فيما بينهما. بالنسححححبة إلى الغرب بقيادة  أهداف الطرفين المتعارضححححين هي األكثر لسححححم 

شنطن،  سي  لي وا سيا هوالهدف الرئي سي في رو سيا سيا فقم تغيير النظام ال ماء على رو ا الق م  ، ولكن أي

ككيان مستقل كبير على المسرح العالمي، ومن النالية المثالية، لب  روسيا في صراعات وتناقمات داخلية. 

سي  سياالهدف الرئي سبة إلى رو صادية،  بالن ستقلة عن الغرب من النالية االقت صبح مكتفية ذاتي  ا وم هو أن ت

إلى قوة عظمى، وألد مراكز وقادة النظام العالمي العديد المتعدد األقطاب. ل والمالية، والتكنولوجية، وتتحو  

 .هذه األهداف ال تترك معاال  للتسوية اإلستراتيعية

 

 نظرية التحالف المضاد للغرب

لي  فقم  -عات عدد من الدول غير الغربيةمن النالية الموضحححوعية، تتوافق كثير من أهداف روسحححيا مع تطل  

جنوب إفريقيا(. في الوقت نفسه،  –ند جزئي  ا، وبعك األعماء في معموعة البريك  )البراايلالصين، ولكن اله
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ا تول  ، على عك  الغرب، ال يشك  "غير الغربي"ف ن العالم  ده المصالح والقيم المشتركة؛ تختلف مصالح ل تحالف 

ا، والتناقمححححات بينها ا كبير  على سححححبيل المثال، بين الهند  -الدول في هذا العزء من النظام العالمي اختالف 

من ذلك، على عك   إلى صححراعات. وأهم   تؤد يقوية، و -والصححين، والهند وباكسححتان، وإيران والدول العربية

كا الالتينية ال تزال مندمعة بعمق في النظام ريروسححححيا )وإيران(، بقية الدول الرائدة في آسححححيا وإفريقيا وأم

 .، وكثير منها يعتمد سياسي  ا وأيديولوجي  ا على الواليات المتحدةيركاأمالمالي واالقتصادي المتمحور لول 

 دة مع آسياالعالقات الروسية المعّق

ى صحححعود تين في آسحححيا، وهما الصحححين والهند، لها أهمية إسحححتراتيعية كبرى. أد  عالقات روسحححيا مع أكبر قو  

تسعى إلى الحفاظ، إن لم  المتحدة، التي مع الواليات -طبيعة الحالب -جمهورية الصين الشعبية إلى مواجهتها

الصححينية  -ر التدريعي للعالقات الروسححيةعلى النظام العالمي. في الوقت نفسححه، بفمححل التطو   ،يكن الهيمنة

 تؤد يعلى مدى العقود الثالثة الماضححية، أصححبحت الشححراكة بين موسححكو وبكين عالية بشححكل غير مسححبوق. 

والصحححين، بشحححكل  أميركامتحدة وروسحححيا، فمحححال  عن المواجهة المتزايدة بين ة بين الواليات الالمواجهة الحاد  

ا  سميته تحالف  ضوعي، إلى نوع جديد من التحالف الذي يمكن ت صارمة، بين "بال لدود"مو ، أي بدون التزامات 

صادية مع الغرب، تُ  سياق الحرب االقت صين. في  سيا وال شريك األهم   عد  رو سكو ال سبة إلى مو في  -بكين بالن

 .ي معال التمويل، والتكنولوجيا، واالقتصادف -المستقبل المنظور

العالقات الروسية الهندية قائمة على تقاليد قديمة من الصداقة والتعاطف المتبادل. إن نمو أهمية ودور الهند 

إمكانات ع من رها التكنولوجي يوس  في مصلحة روسيا، وايادة القوة االقتصادية للهند، وتطو   في العالم يصب  

التفاعل مع روسححححيا. في الوقت نفسححححه، ف ن التناقمححححات بين نيودلهي وبكين، وكذلك التقارب السححححياسححححي 

ا تحد   نالشك  يثيق بين االتحاد الروسي والصين، واالقتصادي بين الهند والواليات المتحدة، والتعاون الو ي ا خطير 

للعالقات الروسححية الهندية. تتمثل المهمة الملحة في تعزيز الشححراكة اإلسححتراتيعية بين موسححكو ونيودلهي من 

 .أجل االرتقاء بها إلى مستوى التعاون الروسي الصيني

 غربيةالاالتجاه نحو المنظمات غير 

شححححارك فيها روسححححيا. ومن األمثلة تهيمن الواليات المتحدة وللفاؤها على معظم المنظمات الدولية التي ت

النموذجية منظمة لظر األسححححلحة الكيميائية، ومعل  أوروبا. إن خروج االتحاد الروسححححي من معل  أوروبا 

 تخمع ،السوفياتيخطوة طال انتظارها. لتى منظمة األمن والتعاون في أوروبا، التي نشأت في امن االتحاد 

 معل  في دائمة بعمحححوية روسحححيا تتمتع ليث المتحدة، األمم هو االسحححتثناء. الغربية للدول الحاسحححم للتأثير

 المنطقي من ومؤسححححسححححاتها، المتحدة األمم في نشححححم موقف اتخاذ خالل من. النقك ولق الدولي، األمن

 ، ومنظمة شححححنغهاي للتعاون، فمححححال  عن البريك -الغربية غير الدول منظمات على أكثر التركيز لموسححححكو

افي تؤد يالمنظمات التي  ا رائد  سيا دور  سي، ومنظمة معاهدة األمن العماعي.  -ها رو صادي األورا االتحاد االقت

ات، من المححروري تطوير وتعزيز األجندة العالمية، التي تم تحديد الخطوط العريمححة لها على كل هذه المنصحح  
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األطرولات إلى . يعب تحويل هذه 2022فبراير /شححباط 4الصححيني المشححترك، الصححادر في  -في البيان الروسححي

 .ة عالمية للتفاعل مع الدول المهتمةنص  مِ 

 أولوية السياسة الخارجية الروسية

ا؛ تبدو المهام   الردع اإلستراتيعي  :أوال   ذات األولوية لسياسة روسيا الخارجية في الظروف العديدة واضحة تمام 

خلق قروف مواتية  :ثاني ا .إلى لرب نوويةب االنزالق للخصحححم، أي للواليات المتحدة وللفائها في الناتو، وتعن  

سيا باالعتماد سيب -للتنمية الذاتية لرو سا إعادة توجيه عالقاتها على  لداخلية والحفاظعلى الموارد ا -شكل أ

ساعدة لألعمال  صى قدر من الم صادية مع الغرب لتحقيق أق صادية الخارجية في أثناء اندالع الحرب االقت االقت

سية دا صادي األجنبيالتعارية الرو شاط االقت سيق والتفاعل الوثيقين مع : ثالث ا. خل البالد، وفي الن تطوير التن

سي سي لالتحاد الرو س –الحليف الرئي سكري مع ايدولة بيالرو صادي وتعزيز التعاون الع ، وتطوير التكامل االقت

ا .دول االتحاد االقتصادي األوراسي، ودول منظمة معاهدة األمن العماعي يادة توسيع معاالت التفاعل ا :رابع 

حاد الروسححححي بادل مع الشححححريكين اإلسححححتراتيعيين الرئيسححححيين لالت فاهم المت لصححححين ا -العملي، وتعزيز الت

ا .والهند  الالتينية، وإفريقيا لم أميركاال للعالقات مع تركيا وإيران، ودول أخرى في آسيا، والتطوير الفع   :خامس 

كي، ريبعد إلى نظام العقوبات على روسيا، وتشكيل هيكل مالي دولي جديد ال يعتمد على الدوالر األم تنمم  

ولكن بشححححكل هادد وتدريعي مع الدول األعمححححاء في منظمة شححححنغهاي للتعاون، ودول البريك ، والدول 

 .المهتمة األخرى

 الروسي؟ –كي ريى من أوجه التعاوي األمما الذي تبّق

لفاظ على لالة من  اإلبقاءرغم التدهور الذي يبدو أنه ال رجعة فيه في العالقات مع الواليات المتحدة، ف ن 

االسححتقرار اإلسححتراتيعي مع الواليات المتحدة، ومنع وقوع لوادث عسححكرية خطيرة مع الواليات المتحدة ودول 

ستحق الحفاظ عليه، وهذا يتطل   ا به الناتو أمر ي صال مع الواليات المتحدة، وسلطات ب عمال  موثوق  لقنوات االت

ر المناخ، ومكافحة األوبئة، أو ل تغي  مث -المشححكالت العالمية األخرى الناتو المسححؤولة عن الدفاع واألمن في لل  

عة في القُ  فاظ على الطبي ماليالح لدول ك –طب الشحححح عاون مع ا ية، والت عب التركيز على البرامج الوطن ما ي

 .الصديقة

 الروسية األوكرانية ما بعد الحرب العالقة

تتمثل مهمة السححياسححة الخارجية لروسححيا بعد انتهاء الصححراع العسححكري في تكوين عالقات جديدة بين االتحاد 

ل أوكرانيا إلى تهديد ألمن روسيحححا، واعتراف كييف بوضع شبه جزيرة القرم الروسي وأوكرانيا، مع استبعاد تحو  

تقالل جمهوريات دونبا . الهدف الواعد هو تشححكيل واقع جيوسححياسححي جديد كعزء من االتحاد الروسححي، واسحح

وجمهوريات الدونبا ، فمحححال  عن  ياية بين روسحححيا وبيالروسحححفي شحححرق أوروبا على أسحححا  العالقات الود  

 .العالقات المقبولة لدى االتحاد الروسي مع أوكرانيا
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 تصحيح أخطاء السياسة الخارجية الروسية

الشححمالية، وأوروبا، والمحيم البريطاني(  أميركافي االتصححاالت مع الدول الغربية ) ض الحاد  في سححياق االنخفا

من المححروري إعادة توايع الموارد الدبلوماسححية لروسححيا من الغرب إلى الشححرق والعنوب، بدء ا من دول رابطة 

لان  .تها غير كافيينالخارجية وفاعلي  روسححيا سححياسححة معاورة، ليث من الواضححح أن نشححاط الدول المسححتقلة ال

 السححوفياتيما في دول االتحاد الوقت للبدء بتعزيز قاعدة الخبراء التحليلية للسححياسححة الخارجية الروسححية، ال سححي  

السححابق، وكذلك جيران روسححيا في أوراسححيا. كثير من اإلخفاقات وسححوء التقدير، وإخفاقات السححياسححة الخارجية 

ة، بشحححأن الحقائق رة في األفكار السحححطحية، ولتى القم  عينيات متعذ  لموسحححكو في االتعاه األوكراني منذ التسححح

ب تصحححيح الوضححع إنشححاء مراكز على مسححتوى السححياسححية، واالجتماعية، واأليديولوجية ألوكرانيا الحديثة. يتطل  

عالمي لدراسححة العمليات التي تعري في أوروبا الشححرقية، وآسححيا الوسححطى، وكاااخسححتان، وكذلك في منطقة 

 .االقوقا

 العودة إلى الفكرة الروسية

من المحححروري تحويل مركزية المعلومات والدعاية السحححياسحححة الخارجية من الدول الغربية، ليث تم تشحححكيل 

لدول غير الغربية، وتطوير لوارات هادفة ومحترمة في  يا في المعتمعات، إلى ا إجماع قوي مناهك لروسحححح

ا في الحرب العالمية الهعينة على روسححححيا. ينطبق المقام األول مع معتمعات الدول التي اتخذت موقف   ا محايد 

الالتينية، وإفريقيا )الصين، والهند، وإيران، وتركيا،  أميركاعلى الدول الرائدة في آسيا، و -بشكل أساسي -هذا

وباكسححححتان، وفيتنام، وإندونيسححححيا، وماليزيا، واألرجنتين، والبراايل، والمكسححححيك، وجنوب إفريقيا، ونيعيريا، 

ى مراكز األبحاث واإلمارات العربية المتحدة، ومصحححر، والعزائر(. باإلضحححافة إلى موارد المناصحححرة، يعب أن تتلق  

ا قوي  ا من الدولةالر  .وسية التي تتعامل مع هذه المناطق دعم 

شادية جديدة صياغة فكرة إر صبحت الحاجة إلى  ضع الحالي، أ سة  ،مع التغيير في الو سيا سيا الخارجية في رو

بين، بشكل أساسي بالنسبة إلى االتحاد الروسي نفسه، وأصدقائه المقر   -والعشرين أكثر وضول ا لدواالقرن ال

البراغماتية ك سححتراتيعية في الظروف الحالية لم تعد مقبولة؛ نحن إن . "المحايدون والحلفاء"م الخارجي: وللعال

ن م العمححوية لشححعب روسححيا، وتتمححم  ي  لديثة المظهر، تسححتند إلى معموعة من القِ  "فكرة روسححية"بحاجة إلى 

ا من األهداف والمبادد:  لتعزئة؛ العدالة على أسحححا  القانون؛ سحححيادة الدول؛ عدم قابلية األمن الدولي ل"عدد 

ة الرئيسحححية في االتعاه األيديولوجي . المهم  "ع الثقافي؛ لوار الحمحححاراتالتنمية المشحححتركة؛ الحفاظ على التنو  

هي تنفيذ القيم واألهداف المعلنة في السحححياسحححة العملية للدولة الروسحححية داخل البالد، وكذلك على السحححالة 

 .الدولية
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ة لتفافّيهزيمة روسيا طريق ا

 لضرب الصين

   

 

 الموضوع
 

. إنها جزء ال يتجّزأ من التهديد الذي .إلهاًءحرب موسكو ليست : معارضة الصين تعني هزيمة روسيامقال بعنواي "

 .20221نيساي  5بتاريخ  "فورين بوليسينشره موقع " هال براندزللكاتب  "تشّكله بكين

 

  نّص المقال

ية نقاشات بحثية لول االستراتيعية العالمية. منذ أن غزت قوات الرئي  الروسي يمكن أن تثير األامات المحل  

يها األوتوقراطيَّين  أي  في المحل لون في واشنطن يناقشون وفالديمير بوتين أوكرانيا،  الصين أو  -من منافس 

ون بأن  سرعة من جهة، هناك الذين يعادل عب على الواليات المتحدة إعطاء األولوية اللتوائه.ي -روسيا 

ومن جهة وشراسة العدوان الروسي تعبران الواليات المتحدة على معاملة موسكو كمناف  من الدرجة األولى. 

ف ن  الصين ال تزال تمث ل  ا"، الذين يعادلون بأن ه مهما كان سلوك بوتين مؤسف  هناك أنصار "آسيا أوال   ثانية

ي األكثر شموال    .ة األميركيةوقدرة للقو   التحد 

ت استراتيعية الدفاع الوطني  تبن ى عدد من االستراتيعيين العمهوريين الباراين هذا الموقف األخير، وكذلك نص 

العديدة لواارة الدفاع األميركية، والتي ورد فيها أن  الحرب في أوروبا الشرقية يعب أال تصرف انتباه الواليات 

ف ن  أي ا من هذه الحعج لي   المحيم الهادد. مع ذلكفي غرب  المتحدة عن التعامل مع الخطر سريع النمو  

ا ألن  االنقسام بين روسيا والصين هو لع ة خاطئة. إن  الصين هي أشد   ا تمام   -أعداء أميركا االستبداديين صحيح 

 ويمكن لواشنطن أن تلحق بها هزيمة استراتيعية شديدة من خالل ضمان أن تخسر روسيا لربها في أوكرانيا.

د العالم الذي بن ْته الواليات المتحدة. شكلي ك الكثير من األسئلة لول أي  من لي  هنا االستبداد األوراسي يهد 

ي الواليات  تتمت ع الصين بالقوة االقتصادية والتطو ر التكنولوجي والقدرات العسكرية المتزايدة بسرعة لتحد 

يسعى نظام الرئي  الصيني شي جين بينغ في نف  الوقت المتحدة والقيادة في جميع أنحاء آسيا وخارجها 

نقص يال وإلعادة كتابة القواعد العالمية في معاالت من المعايير التكنولوجية إلى قواعد المؤسسات الدولية. 

                                                           
1 Hal Brands, “Opposing China Means Defeating Russia”, Foreign Policy, April 5, 2022. 
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إدارة بايدن المزيد من المشاكل، لكن أعلنت استراتيعيته لألمن القومي المؤقتة أن  الصين ولدها "قادرة على 

 القتصادية والدبلوماسية والعسكرية والتكنولوجية لتشكيل تحدٍّ مستدام لنظام دولي مستقر  العمع بين قو تها ا

 ومنفتح".

على النقيك من ذلك، ُتعتب ر روسيا قوة من الدرجة الثانية. لديها أمل ضئيل في تنشيم االقتصاد الذي كان 

ة، ويعمل اآلن في قل ألد أقسى أنظمة العقوبات المفروضة على عد والركود لتى قبل الحرب الحالي  البُ  ألادي  

ا عن قيود لاد ة على القوة العسكرية لموسكووقوة عظمى خارج الحرب العالمية.   كشف الصراع في أوكرانيا أيم 

من قهور عالم يتمحور لول يقلق  مراقب جاد   وما من العزلة االقتصادية بمرور الوقت. من شأنها أن تفاقم

ا على اعزعة تعتمد الصين على روسيا القوية  استقرار النظام الحالي. ومع ذلك روسيا، لتى لو كان بوتين قادر 

 تحقيق أهدافه بدونها. "شي"والداعمة: ال يستطيع 

ر بثمن لتُ ال ة فرصفي وقت السلم، تخلق روسيا الساعية الستعادة أمعادها  الصين من خالل منع  عن لهاءإلقدَّ

التركيز بشكل مباشر على بكين. إن  أميركا التي عليها أن تقلق بشأن العدوان الروسي في أوروبا  واشنطن من

سوف تكافح باستمرار من أجل الحفاظ على موقفها ضد الصين في آسيا: انظر فقم كيف ساعدت لرب موسكو 

 في الوقت نفسه م الهادد.ى بمحور إدارة أوباما عن مساره في المحيالسابقة في أوكرانيا على إخراج ما يسم  

يساعد بكين على ما هذا وُتمِعف موسكو العالم الديمقراطي من خالل الهعمات اإللكترونية ولرب المعلومات؛ 

تدريبات عسكرية مشتركة، ومشاريع ثم إن مع الحكم الديكتاتوري.  اجعل اإلنترنت العالمي أكثر تماهي  

ي الصيني لقوة الواليات  من شأنها الصيني الروسيتكنولوجية دفاعية، وجوانب أخرى من التعاون  تغذ ي التحد 

 المتحدة.

يمكن للرئي   ااستراتيعي   اغالب ا ما يعتقد القادة الغربيون أن  بوتين هو معرد ُمفِسد، لكن أنشطته تخلق هامش  

ين. كم ا أوضح البيان الصيني استغالله. هذا لي  مفاجئ ا بالنظر إلى مدى تالقي مصالح الحاكمين المستبدَّ

ة للتحالفات ا يهمكلالرجلين أن المشترك المطوَّل الذي أصدره بوتين وشي في أوائل شباط،  معاديان بشد 

، وجعل العالم ااألميركية، ويسعيان إلى بناء معاالت نفوذ واسعة، ويرغبان برؤية نفوذ الواليات المتحدة مقيَّد  

تماد الصين على روسيا أكبر في لال نشوب لرب. ستشك ل روسيا سيكون اع آمن ا للديكتاتوريين على شاكلتهما.

ز قواتها ضد الواليات المتحدة وللفائها. قد بقيادة بوتين منطقة خلفية ضخمة وود   ر الصين لترك  ية، مما يحر 

م روسيا إمداد  كما عسكرية أو تساعد الصين في التغل ب على اآلثار المار ة للحصار البحري األميركي. اتتقد 

كتب المعل ق االستراتيعي الصيني "هو شيعين" منذ فترة طويلة، "مع روسيا كشريك، لن تخشى الصين من 

لصار الواليات المتحدة في معال الطاقة، وإمداداتنا الغذائية ستكون أكثر أمان ا، وكذلك ]إمداداتنا[ من العديد 
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ا إبدا عية لتخفيف المغم العسكري عن الصين، ربما من المواد الخام األخرى". يمكن لروسيا لتى أن تعد طرق 

 ب في أوروبا الشرقية.تأه  المن خالل وضع قواتها الخاصة في وضع 

مصلحة جوهرية أكثر من الحفاظ على روسيا صديقة  ةأي "شي"لهذه األسباب، لي  لدى الصين في عهد 

ا  واستبدادية، خاصة مع تعم ق التوت رات مع الديمقراطيات في المحيطين الهندي والهادد. لن تشارك بكين أبد 

واشنطن إلجبار بوتين على التراجع في أوكرانيا، كما أوضحت إلدى وسائل اإلعالم الحكومية الصينية: إن  

ا". إنها الواليات المتحد ة تطلب من الصين "مساعدتها لمحاربة صديقها لتى تتمك ن من التركيز على قتلها اللق 

 ذا كان بوتين ف. لسبب والد، "شي" نقطة عادلة، وتوضح لماذا خلقت لرب بوتين مثل هذه المخاطر العميقة ل

حرب الروسية، التي كانت تهدف م والوقح نقمة. لقد أثارت جرأة الفقد يكون بوتين المتخب   الحاام نعمة لبكين

ا. إلى إطفاء استقالل ديمقراطية شعاعة، رد   د بخلق مشاكل للصين أيم   فعل عالمي يهد 

ا سوفي  أد ى الغزو  تي ا على أوروبا الغربيةابقدر ما جعلت الحرب الكورية للفاء الواليات المتحدة يخشون هعوم 

ادي في جميع أنحاء العالم. كما أد ت مناورة بوتين إلى جعل الروسي إلى تفاقم المخاوف بشأن العدوان االستبد

 بخصوص اعتمادها االقتصادي على األنظمة المعادية.  االعديد من الديمقراطيات أكثر وعي  

هناك بالفعل دالئل على أن رأ  المال األجنبي ربما يهرب من الصين بفمل لرب بوتين. الشركات 

مشابه في تايوان.  شيءفعل  "شي"اطر التي قد يواجهونها إذا لاول والمستثمرون يعيدون النظر في المخ

 فيما بكينأستراليا تكث ف اإلنفاق الدفاعي؛ ويطالب المسؤولون اليابانيون ب جراءات أقوى لتحقيق التواان في 

ا. ميزانية الدفاع األميركية آخذة في النمو   د  ا أكثر تشد  ، وإن كان ذلك بشكل غير انتخبت كوريا العنوبية رئيس 

فاا كاف؛ تحذيرات البنتاغون من أن  الحرب مع الصين قد ال تكون بعيدة تبدو فعأة أكثر مصداقية. لتى لو 

ع االلتواء  بوتين بطريقة ما في أوكرانيا  الديمقراطي للصين. إذا خسر بوتينف ن هذا الصراع يمكن أن يسر 

الحرب المتوق فة في أوكرانيا إلى استمرار العزلة االقتصادية  تؤد يرضة للخطر. وقد أكثر عُ  "شي"فسيظل موقف 

واالستنزاف العسكري لروسيا، مما يععلها ضعيفة للغاية وأقل فائدة كحليف للصين. إن  روسيا التي تتخل ف عن 

جنبية سداد ديونها، وتكافح من أجل استيراد السلع األساسية، وغير قادرة على الوصول إلى التكنولوجيا األ

ا. أو ا على بكين من كونها شريك  الحرب الفاشلة إلى نهاية نظام  تؤد يربما  المتطو رة، ستكون أكثر اعتماد 

ا سياسي ا جذري ا.: لن تكون هذه هي المر  بوتين  ة األولى في تاريخ روسيا التي يول د فيها صراع غير مدرو  تغيير 

ية التي يعاني منها بوتين. في الوقت الحالي، ربما يكون ومن المؤكد أن ال ألد يعرف لعم المشاكل السياس

ف ن   "شي"في خطر أكبر. لكن من وجهة نظر  -الذين يمكن اعتبارهم كبش فداء بسبب أخطائه  -مستشاروه 

أي  تهديد بعدم االستقرار السياسي في موسكو يعب أن يكون مرعب ا. قد يكون للعالقة بين روسيا والصين 
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ا شخصية للغاية، ليث يعب أن تكون العالقات بين اعيمين دوافع أيديولوجي ة وجيوسياسية قوية، لكنها أيم 

 ء بوتين من قبل رجل روسي قوي آخرلتى لو تم إقصا وادة وغير خاضع ين للمساءلة. لذامتمخَّمين بال ه

فقد يخشى  ما تنتهي برشاقة افلي  هناك ما يممن اادهار العالقة مع الصين. وألن  األنظمة الشخصية نادر  

هزيمة موسكو العسكرية إلى مزيد من االضطرابات الشاملة، وصعود لكومة  تؤد يالمسؤولون الصينيون أن 

يساعد هذا الخوف في تفسير سبب تفكير الصين، لسبما ورد، في تقديم مساعدة اقتصادية  أقل صداقة بكثير.

النشيت من مركز الدراسات االستراتيعية والدولية: "كلما كان لبوتين أو لتى إعادة إمداد عسكري. كتب جود ب

ا  أسوأ بالنسبة لروسيا في أوكرانيااألمر  اادت الصين من دعمها لنظام بوتين". تكشف هذه الديناميكية أيم 

 ة للصين من خالل ممارسة ضغم أكبر على روسيا.كيف يمكن للواليات المتحدة توجيه ضربة استراتيعية لاد  

قد لصل بوتين بال ن، فأشار الرئي  األميركي جو بايدالسعي لتغيير النظام في موسكو، كما ب عل ق األمرال يت

ا رسمي ا أو غير رسمي للحرب شك على تقاعد مبك   في لرب ال تخوضها  -ر، لكن جعل اإلطالة بالدكتاتور هدف 

كما أن هذه االستراتيعية ال تتطلب من بالكاد وصفة إلجبار روسيا على االعتراف بالهزيمة. هو  –واشنطن لتى 

واشنطن وللفائها الدخول في القتال ما لم يمنحهم بوتين، من خالل التصعيد غير المقبول، سبب ا للقيام بذلك. 

الة ببراعة للديمقراطيات بمتابعة هذه االستراتيعية من خالل من ذلك، تسمح المقاومة األوكرانية الفع   بدال  

اتفعله  القيام بالمزيد مما ا ال ينتهي من األسلحة لق  : بشكل رئيسي، إعطاء كييف، رأ  المال األوكراني، إمداد 

قوة هذا سيسمح ألوكرانيا أن تتقدم وتستنزف والمال واالستخبارات والتدريب لتى يمكن أن تحبم روسيا. 

 يواجه بوتين في النهاية االختيار بين خسارة الحرب وخسارة جيشه. لتى ، دالتمد  غزو مفرطة 

بالطبع، سيزداد لعم الدعم المطلوب مع انتقال قوات كييف من الدفاع اليائ  إلى الهعمات الممادة األكثر 

ظهروا من تهيئة أنفسهم للعقوبات المفروضة لتى اآلن، يعب على الواليات المتحدة وللفائها أن ي طمول ا. وبدال  

ا من ونحدثبوضوح أنهم سوف ي فستععل روسيا  ت هذه االستراتيعيةاأللم مع استمرار الحرب. إذا نعح مزيد 

 في موقف ال يربح فيه أي شيء.  "شي"كما أن ها ستمع أضعف وأكثر دموية؛ 

ب يمكن للصين أن تقف مكتوفة وترى انتهاء الحرب الروسية إلى طريق مسدود أو هزيمة، مع كل العواق

ض شركاتها  -يمكن أن تدعم روسيا بشكل أكثر صرالة ووضول ا  أووالشكوك التي تلي ذلك.  وبالتالي تعر 

إلى إثارة المشاعر المعادية للصين في الواليات المتحدة وأوروبا، وقهور تحالف  يؤد يللعقوبات األميركية، مما 

الواليات المتحدة هذه االستراتيعية: بينما يواجه بوتين  تأقوى وأكثر تواان ا عالمي ا. هناك بالتأكيد مخاطر إذا تبن  

في الواقع، من خالل المربات  هيفعل هذا مافقد يكون أكثر ميال  للتصعيد في أوكرانيا أو لولها.  تمال الهزيمةال

 الصاروخية في غرب أوكرانيا بهدف تخويف داعمي كييف الغربيين والحصار الشر  للمدن الكبرى.



15 

ب أن يكون الدعم المعزَّا لكييف مصحوب ا بمزيد من التعزيز للعبهة الشرقية لحلف الناتو وتهديدات وبالتالي، يع

جديرة بالثقة مفادها أن  أي تصعيد روسي من شأنه ببساطة أن يزيد مأاق بوتين سوء ا، وأن استخدام األسلحة 

بالتدخ ل مباشرة في التفكير  مال األطلسي إلىالكيميائية، على سبيل المثال، قد يدفع واشنطن وللف ش

ا تقوية سريعة للقدرات العسكرية للعالم الديمقراطي  وهي  -أوكرانيا. يعب أن تتمم ن هذه االستراتيعية أيم 

لتعزيز قدرتها العماعية على مراقبة الصين وروسيا في  -عملية جارية بالفعل في بلدان مثل ألمانيا والسويد 

 .االفادح للغرب فرصة تاريخية، لكن استغاللها لن يكون رخيص   وقت والد. لقد أتاح خطأ بوتين

ا، تتطل ب هذه االستراتيعية تحو ال  فكري ا أكبر، فلم يعد من المناسب النظر إلى الصين وروسيا باعتبارهما  أخير 

ي ْين استراتيعيين متميِّز ين. ُيعد   ، وهو محور يتحد ى البلدان جزء ا من محور استبدادي ُمندمج في قلب أوراسيا تحد 

بشكل خطير أمن الديمقراطيات التي تسكن أطراف أوروبا والمحيم الهادد من تلك الكتلة األرضية. والصين 

ى عن المحيم الهادد. هي الشريك األقوى في هذا المسعى في لين أن  الواليات المتحدة بالكاد يمكن أن تتخل  

ا دوغماتي ا من  " وسم أامة عالمية متفاقمة. في بعك األليان منظور "آسيا أوال  ولكن ال يمكنها أن تأخذ منظور 

ا للغاية، واآلن، طريق التغل   االلتفافييكون الطريق   ب على الصين يمر عبر موسكو.واعد 
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تعليقات الصحافة الروسية 

على العملية العسكرية في 

 أوكرانيا

   

 

 الموضوع
 

مع مرور شهرين على انطالق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وبعد بدء المرحلة الثانية المعلنة للعملية 

ستجّد سيطرة على الدونباس، جمعنا في هذا التقرير أبرز التعليقات الم سية حول والهادفة لل صحافة الرو ة في ال

كومرسييانت،  هي:فرصييد مقالتها  . أما الصييحف التي تّم2022نيسيياي  27إلى  20ما بين  هذه العملية العسييكرية

 .برافدا، نوفوستي، موسكو تايمز، غازيتا روسيا، ميدوزا، تاس

 

  التعليقات المرصودة

 

 :اعسكريً 

   د الغرب لنفسه بعك "أهداف موسكو" التي تنوي تحقيقها في عملي تها الخاصة في أوكرانيا، لقد لد 

ا،  وهو يفرح اآلن بأن هذه األهداف لم تتحقق. وال يهم   ا وتكرار  أن موسكو دلمت هذه الروايات مرار 

دت بوضوح أهدافها من العملية الخاصة في الدونبا  وأوكرانيا.  ليث لد 

  من الواضح أن رئي  الواراء البريطاني بوري  جونسون ومسؤولي االتحاد األوروبي ولتى وكاالت

يفهمون أن نعالات العيش الروسي كبيرة، وأن هزيمة أوكرانيا في سالة المعركة تبدو االستخبارات 

 أكثر وضول ا.

   ون إلى فهم أن روسيا لديها طريق والد لتى أكثر األشخاص الذين يعانون من الروسوفوبيا سيمطر

 أم ال. فقم: النصر. ال يمكننا ببساطة الحصول على أي شيء آخر، سواء أراده آل جونسون وبايدن

 الدفاع عن المدن الروسية والسكان المدنيين. في ثقة النا  بالحكومة على قدرتها  في روسيا تعتمد

روسي رادع سيكون له تداعيات  إن استمرار أوكرانيا بمرب مدن روسية على الحدود معها دون رد  

 األراضي الروسية. على الداخل. لذلك قد تعلن روسيا الحرب رسمي ا على أوكرانيا بعد الهعمات على

   لرب ا على الواليات المتحدة على أراضي  أوضح واير الدفاع األميركي لويد أوستن أن روسيا تشن

أوكرانيا. لهذا السبب من المروري إعادة النظر في التكتيكات واألهداف اإلستراتيعية للعملية العسكرية 

 الروسية الخاصة.
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  مع الواقع ومع آراء الخبراء العسكريين يتعارض ى الفوا أن األنعلو ساكسون قادرون عل عنأي لديث

منهم عن التمال لدوث مثل هذا السيناريو. إن أقصى ما يمكن  ث أي  الغربيين الموضوعيين: ال يتحد  

 للغرب االعتماد عليه هو إطالة أمد األعمال العدائية، ولكن لتى هنا ف ن النتيعة النهائية ال شك فيها.

 لشروع على وجه السرعة في المرللة الثالثة من العملية العسكرية الخاصة. وتشمل تحتاج روسيا إلى ا

 المرللة الثالثة السيطرة على كييف ومركز قيادة كييف وأوكرانيا الغربية.

  ُزمة جديدة من الطلبات من انتهت مفاوضات السالم بعد الهعوم األخير على بريانسك. ستكون هناك ل

 استسالم أوكرانيا الكامل.االتحاد الروسي تشمل 

  ُالعملية العسكرية الخاصة من لسابات خاطئة. لقد استهانت السلطات الروسية بالحالة األخالقية  لم تخل

 .تات المسل حة وسكان أوكرانيا. كما استهانوالنفسية للقو  

   اد األوروبي هي تدويل األعمال العدائية من خالل إشراك دول الناتو واالتح اأهداف سلطات كييف لالي

فيها، وإضفاء صفة المقاومة الشعبية ولرب العصابات والتخريب واألعمال اإلرهابية، والحصول على 

ضمانات من الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي لألمن والحياة الكريمة ألفراد النخبة بعد انتهاء المرللة 

 النشطة من الصراع.

 

 :اسياسيً 

 ا لح  ة في أوكرانيا، أصبحت استطالعات الرأي مطمئنة إلى لد  بعد شهرين من الحملة العسكري ما. وفق 

FOM ئة من المواطنين الرو  على قرارات الرئي  الروسي فالديمير بوتين. بالم 80، يوافق لوالي

عن العقوبات  بالنظر إلى المصاعب العسكرية المباشرة واإلصابات، فمال   اعتبر هذا الرقم كبير  يُ 

 المسعورة والمغم الدعائي للغرب المول د.

  هناك فرصة لقيقية والدة فقم لهزيمة روسيا: تحقيق انتحارنا العماعي، أي اندالع االضطرابات في

 البالد وتدميرها من الداخل وما سيكون لها من تداعيات.

  تها وأن يتأث ر مستوى معيشة السكان الرو  المخاطر المحتملة لروسيا في هذه العملية هي أن تتأخ ر مد 

 ومستوى دعم الرو  للعملية العارية.

  تعتزم دول الناتو، بقيادة الواليات المتحدة، مواصلة المواجهة الشرسة مع روسيا على العبهة األوكرانية

ا أن الواليات المتحدة في هذا الصراع مستعدة للتمحية بأوروبا  لتى آخر جندي أوكراني. هذا يعني أيم 

إلرضاء األهداف االستراتيعية العيوسياسية  كنوع من "كبش الفداء"، لتى آخر أوروبي. كل هذا يتم  

 لواشنطن. باإلضافة إلى ذلك، هناك شلل في عدد من الدول األوروبية التي تندفع بسرعة نحو الهاوية.

   تدمير البنية التحتية العسكرية للعيش األوكراني،  مع استمرار العملية العسكرية في أوكرانيا، يتم

دة لألمن القومي لروسيا منزوعة السالح،  أوهام الغرب بتحويل وتنهار وتصبح الدولة المعادية والمهد 
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ا  روسيا إلى دولة غير نووية ها، الذين يسيطر عليهم ئإلمالءات الواليات المتحدة وللفاوخاضعة تمام 

 ل.الغرب اقتصادي ا بالكام

   ا انتصار للغرب إن االنتصار العسكري ألوكرانيا في هذه الحالة لي  معر د هزيمة لروسيا، ولكنه أيم 

 تحق ق بأيدي طرف آخر: يد جزء من العالم الروسي في لالة لرب مع جزء آخر.

  ألن روسيا ستفوا على أي لال، ف ن السؤال الوليد هو ماذا سيكون ثمن هذا االنتصار. لي  بالنسبة

ا بالنسبة لكييف. إن استعداد األنعلو ساكسون إللراق أوكرانيا في نيران الحرب أمر  فقم، نال ولكن أيم 

ر كيف ال شك فيه، لكن قيادة الواليات المتحدة وبريطانيا، من النالية النظرية، كان ينبغي أن تفك  

ف ن الواليات المتحدة وبريطانيا،  . بعد كل شيء، إذا خسرت أوكرانياستشرح ما لدث لمواطنيها فيما بعد

ا.  اللتين راهنتا على انتصار كييف، ستخسران أيم 

  هكذا ستكون  –أوكرانيا بدون جيش وإمكانية الوصول إلى البحر، مع معتمع يكره النخبة الخاصة به

لدولة  ى أوكرانيا لتى أية ضمانات أمنية من الغرب )ألنه لن يمنحها ألدأوكرانيا بعد الحرب. لن تتلق  

 يعتمد مستقبلها على روسيا فقم(.

   د محاولة للعب الورقة األوكرانية للمر ة األخيرة، ورفع المخاطر قدر الرهان على هزيمة روسيا هو معر 

 ، أو يتعث روا، وإذا اإلمكان، والخداع لتى النهاية، وإلقاء األسلحة وإلهام كييف. على أمل أن يتأثر الرو

 ألقل يتراجعون عن أهدافهم.فعندئذ على ا لم ينهاروا

  ا لروسيا، ألن مصالحهما لي  الغرب المول د، ولكن الواليات المتحدة وبريطانيا هما اللذان نعتبرهما خصم 

ا جذري ا.  تختلف اختالف 

  ُطب قائم على الهيمنة لادي القُ أهداف األنعلو ساكسون العالمية تتمث ل باستعادة نظام عالمي أ

األنعلوسكسونية، ولرمان ألمانيا وفرنسا من دورهما الريادي في أوروبا، وتدمير السياسية واالقتصادية 

 الدولة الروسية بسبب اعزعة استقرار الوضع السياسي الداخلي في روسيا واندالع لرب أهلية.

 لن يكون لدى الغرب وقت بعد اآلن لألعذار:  لمباب ويتمح أن أوكرانيا قد خسرتعندما يتالشى ا

ية واألجنبية قوية ر من المشاكل المفرطة، وستكون المحاكمات والتغييرات السياسية المحل  ستندلع الكثي

 السؤال: "لماذا لم تخسر روسيا؟"  نللغاية. لينها سيكون تركيز جميع المؤر خين لإلجابة ع

 للوصول إلى لل   . في السابق كان هناك توج ه يدعولم يعد بوتين يعل ق أي آمال على نظام كييف 

اسي من النظام في أوكرانيا، أما اليوم فالقناعة لدى العميع هي أن أي لل لن تكون السلطة الحالية سي

 منه. اجزء  

   رضة لعواقبه النظر عن نتيعة الصراع في أوكرانيا، ف ن االتحاد األوروبي هو العانب األكثر عُ  بغك

في أسعار الطاقة والمواد الغذائية، وأامة الهعرة بسبب تدف ق الالجئين وتفاقم  المتمث لة بارتفاع لاد  

خب الحاكمة في عدد من الدول األوروبية ر االجتماعي، وتغيير النُ التوت   الوضع اإلجرامي الناجم عنه، ونمو  
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روبي، بسبب استياء السكان من أنشطتها، وتقوية التناقمات بين الدول األعماء في االتحاد األو

 وانسحاب بعك الدول التي ال توافق على فرض العقوبات من االتحاد األوروبي.

 

 :ااقتصاديً 

   وهذا  -الخام، وسيدفع األوروبيون الثمن في المقام األول، وفي النهاية  سيستمر ارتفاع أسعار المواد

توقيع كييف للسالم ها لصالح الدعم ألوكرانيا. سترتفع األصوات كل  سينخفك  -هو الشيء الرئيسي 

وبشكل كبير المعتمعات التي تعيش  ابأي شروط. بشكل عام، ف ن الحرب التي ال نهاية لها ستزعج لتم  

بعد كل شيء، قد يشعر األوكرانيون أنفسهم بالملل من هذا، وفي رالة. عالوة على ذلك،  الالي  

 وسيتوقفون عن إطاعة األوامر المتعلقة ب طالة أمد الصراع. 

 ضون لخطر أن يعدوا أنفسهم في وضع  أولئك الذين يبتكرون عقوبات مختلفة ضد روسيا اليوم معر 

يقعون في لبل المشنقة  ااقتصادي مماثل. في محاولتهم لخنق روسيا اقتصادي ا وجدوا أنفسهم تدريعي  

 الخاص بهم.

 ر البنك إذا رفمت ألمانيا الغاا الروسي فهذا سيكون بمثابة رصاصة تطلقها ألمانيا على ر أسها. يقد 

 مليار يورو. 165المركزي األلماني الخسائر في لال توق ف الغاا الروسي بنحو 

   50ل أكثر من يعتبر الخبراء االقتصاديون في روسيا أن العقوبات التي فرضتها االقتصادات التي تشك ٪

لقديمة لالكتفاء الذاتي، من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي لن ُترفع. لذلك يعب العودة إلى العقيدة ا

وهي عقيدة تحقق للدولة االكتفاء الذاتي الكامل واالستقالل عن عمليات التعارة الخارجية، وتفترض 

 .إليه رة على تزويد نفسها بكل ما تحتاجأن روسيا قاد

 ة ق رأ  المال إلى روسيا سيستمر لتى نهاية العام وذلك لعد  ن أن تدف  ييعتقد بعك الخبراء االقتصادي

عوامل أبراها ارتفاع أسعار موارد الطاقة في السوق العالمية ولفاظ روسيا على لعم كبير من صادرات 

 الغاا الطبيعي والنفم والفحم.

  أخطأت الواليات المتحدة عندما توق عت أن تساعدها إمدادات النفم من إيران وفنزويال والمملكة العربية

 السعودية.

 في أسعار الطاقة والغذاء، وإضعاف نفوذ  لة للمعركة الحالية هي: ارتفاع لاد  أبرا النتائج السلبية المحتم

ليث -رات االجتماعية في الواليات المتحدة الواليات المتحدة على الحلفاء في أوروبا وآسيا، وتنامي التوت  

مات ، وتعزيز التناق-خلق الشروط المسبقة لهزيمة الديمقراطيين في انتخابات تشرين الثاني  يتم  

 السياسية واالجتماعية الداخلية في الواليات المتحدة لتى الوصول إلى الحرب األهلية.

  في األشهر القليلة المقبلة، ستكتسب المواجهة بين روسيا والغرب طبيعة الحرب السياسية واالقتصادية

 يخسر. الموضعية. من يستسلم أوال  
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