
 
زمانــًا  خبــر،  أو  موضــوع  ســياق  يختبــر  موقــف  تقديــر 
ومكانًا، ويقرأ تداعياته السياسيـــة واالقتصاديــــة واألمنيــــة، 
مســتعرضًا مســارات مســتقبلية متوقعــة للحــدث وفــق 

التقديـــــرات العلميـــــة المتاحـــــة
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محادثات أمريكا وروسيا لن توقف حرب 
أوكرانيا ولكن قد تضبط حدودها

كشـفت صحيفـة كشـفت صحيفـة وول سـتريت جورنـال،وول سـتريت جورنـال، أن “جيـك سـوليفان” مستشـار األمـن القومـي األمريكي  أن “جيـك سـوليفان” مستشـار األمـن القومـي األمريكي 
عقـد عـدة مناقشـات مـع نظيـره الروسـي “نيكوالي باتروشـيف”، رئيس مجلـس األمن الوطني عقـد عـدة مناقشـات مـع نظيـره الروسـي “نيكوالي باتروشـيف”، رئيس مجلـس األمن الوطني 
الروسـي، وكبيـر معاونـي السياسـة الخارجيـة فـي الكرمليـن “يـوري يوشـاكوف” علـى مـدار الروسـي، وكبيـر معاونـي السياسـة الخارجيـة فـي الكرمليـن “يـوري يوشـاكوف” علـى مـدار 
أمريكييـن  أن مسـؤولين  إلـى  أمريكييـن   أن مسـؤولين  إلـى  بوسـت  واشـنطن  بوسـتصحيفـة  واشـنطن  أشـارت صحيفـة  أن  الماضيـة، وسـبق  أشـارت األشـهر  أن  الماضيـة، وسـبق  األشـهر 
يحاولـون إقنـاع أوكرانيـا بعقـد مفاوضـات مـع روسـيا، والتراجـع عـن رفضهـا المعلـن للتفـاوض يحاولـون إقنـاع أوكرانيـا بعقـد مفاوضـات مـع روسـيا، والتراجـع عـن رفضهـا المعلـن للتفـاوض 

مـع موسـكو فـي ظـل وجـود “فالديميـر بوتيـن” فـي منصبـه.مـع موسـكو فـي ظـل وجـود “فالديميـر بوتيـن” فـي منصبـه.

فـي  مضـادا  هجومـا  شـنت  أن  بعـد  المعركـة  سـاحة  فـي  أوكرانيـا  حققتهـا  التـي  فـي النجاحـات  مضـادا  هجومـا  شـنت  أن  بعـد  المعركـة  سـاحة  فـي  أوكرانيـا  حققتهـا  التـي  النجاحـات 
“خاركيف” في سـبتمبر/ أيلول الماضي، تسـببت في تعرض قوات روسـيا لهزيمة اسـتراتيجية “خاركيف” في سـبتمبر/ أيلول الماضي، تسـببت في تعرض قوات روسـيا لهزيمة اسـتراتيجية 
دفعتهـا للتراجـع عـن مسـاحات واسـعة مـن األراضـي التـي احتلتها بعـد دفعتهـا للتراجـع عـن مسـاحات واسـعة مـن األراضـي التـي احتلتها بعـد 2424 فبراير/شـباط، وجاء  فبراير/شـباط، وجاء 
اإلعـالن الروسـياإلعـالن الروسـي عـن التراجـع شـرق نهـر “دنيبـر” فيمـا يبـدو أنـه تمهيـد النسـحاب كامـل مـن  عـن التراجـع شـرق نهـر “دنيبـر” فيمـا يبـدو أنـه تمهيـد النسـحاب كامـل مـن 
مدينـة “خيرسـون”، وهـي العاصمـة اإلقليميـة الوحيـدة التـي احتلتهـا روسـيا منذ بدايـة الغزو، مدينـة “خيرسـون”، وهـي العاصمـة اإلقليميـة الوحيـدة التـي احتلتهـا روسـيا منذ بدايـة الغزو، 

ليعبـر عـن حجـم الخسـائر الروسـية فـي الوقـت الراهـن. ليعبـر عـن حجـم الخسـائر الروسـية فـي الوقـت الراهـن. 
ال يعنـي هـذا التراجـع الروسـي أن موسـكو يمكـن أن تخضـع بسـهولة النسـحاب كامـل فـي أي ال يعنـي هـذا التراجـع الروسـي أن موسـكو يمكـن أن تخضـع بسـهولة النسـحاب كامـل فـي أي 
وقـت قريـب، بـل إن اسـتمرار الهزائـم العسـكرية لروسـيا التـي يمكـن أن تهـدد الدولـة أو تتسـبب وقـت قريـب، بـل إن اسـتمرار الهزائـم العسـكرية لروسـيا التـي يمكـن أن تهـدد الدولـة أو تتسـبب 
فـي إضعـاف قبضـة “بوتيـن” علـى السـلطة، يمكـن أن يحـول الحـرب فـي شـرق أوكرانيـا إلـى فـي إضعـاف قبضـة “بوتيـن” علـى السـلطة، يمكـن أن يحـول الحـرب فـي شـرق أوكرانيـا إلـى 
حـرب وجوديـة لروسـيا، حـرب وجوديـة لروسـيا، وبمعنـى آخـر؛ فإن اسـتمرار الخسـائر التـي تلحق بالجيش الروسـي في وبمعنـى آخـر؛ فإن اسـتمرار الخسـائر التـي تلحق بالجيش الروسـي في 
أوكرانيـا سـتؤدي إلـى تصاعـد مخاطـر اسـتخدام موسـكو لترسـانتها النوويـة، إلثبـات أنهـا ال أوكرانيـا سـتؤدي إلـى تصاعـد مخاطـر اسـتخدام موسـكو لترسـانتها النوويـة، إلثبـات أنهـا ال 
تـزال قـوة يجـب الخـوف منهـا، تـزال قـوة يجـب الخـوف منهـا، وهـو األمـر الـذي أشـار إليـه “بوتين” وقادة جيشـه فـي أكثر من وهـو األمـر الـذي أشـار إليـه “بوتين” وقادة جيشـه فـي أكثر من 

مناسـبة مـن خـالل التهديـد باسـتخدام محتمـل لألسـلحة النوويـة و”القنابـل القـذرة”.مناسـبة مـن خـالل التهديـد باسـتخدام محتمـل لألسـلحة النوويـة و”القنابـل القـذرة”.
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تحتفظ روسيا بترسانة نووية ضخمة وذلك بعد أن واصلت تحديث قوتها النووية االستراتيجية، تحتفظ روسيا بترسانة نووية ضخمة وذلك بعد أن واصلت تحديث قوتها النووية االستراتيجية، 
ووفقا لبعض التقديرات، ووفقا لبعض التقديرات، تمتلك روسـيا تمتلك روسـيا 44774477 رأسـًا نوويًا رأسـًا نوويًا، وتعوض تلك الترسـانة روسـيا عن ضعف ، وتعوض تلك الترسـانة روسـيا عن ضعف 
قواتها التقليدية أمام تفوق الترسـانة التقليدية لحلف الناتو، قواتها التقليدية أمام تفوق الترسـانة التقليدية لحلف الناتو، وبالرغم من خسـائر روسـيا في شـرق وبالرغم من خسـائر روسـيا في شـرق 
أوكرانيـا والتـي كشـفت المشـكالت الهيكليـة فـي األداء العسـكري الروسـي وضعـف القـدرة علـى أوكرانيـا والتـي كشـفت المشـكالت الهيكليـة فـي األداء العسـكري الروسـي وضعـف القـدرة علـى 
اسـتبدال األفـراد والعتـاد والذخيـرة المفقـودة، ولكن يظل السـالح النووي الروسـي مصدر تهديد اسـتبدال األفـراد والعتـاد والذخيـرة المفقـودة، ولكن يظل السـالح النووي الروسـي مصدر تهديد 

قائـم، وعامـل مؤثـر فـي صنـع القرار في الواليات المتحدة وحلف شـمال األطلسـي “الناتو”.قائـم، وعامـل مؤثـر فـي صنـع القرار في الواليات المتحدة وحلف شـمال األطلسـي “الناتو”.
احتمـاالت  أيضـًا  النـووي فقـط، ولكـن يشـمل  التصعيـد  احتمـاالت  األمـر علـى  يتوقـف  احتمـاالت كمـا ال  أيضـًا  النـووي فقـط، ولكـن يشـمل  التصعيـد  احتمـاالت  األمـر علـى  يتوقـف  كمـا ال 
اسـتخدام أسـلحة غيـر تقليديـة؛ اسـتخدام أسـلحة غيـر تقليديـة؛ إذ ستسـعى موسـكو لزعزعـة اسـتقرار خصومهـا كلمـا تدهـورت إذ ستسـعى موسـكو لزعزعـة اسـتقرار خصومهـا كلمـا تدهـورت 
أوضـاع قواتهـا فـي أوكرانيـا، وذلـك مـن خـالل أسـاليب غيـر تقليديـة ويصعـب تتبعهـا فـي بعـض أوضـاع قواتهـا فـي أوكرانيـا، وذلـك مـن خـالل أسـاليب غيـر تقليديـة ويصعـب تتبعهـا فـي بعـض 

األحيـاناألحيـان فـي المجـاالت البيولوجيـة أو الكيميائيـة أو الفضـاء اإللكترونـي أو الـذكاء االصطناعـي. فـي المجـاالت البيولوجيـة أو الكيميائيـة أو الفضـاء اإللكترونـي أو الـذكاء االصطناعـي.
أهـداف روسـيا  إلـى  الماضـي  أول  أكتوبر/تشـرين  اتخذتهـا روسـيا فـي  التـي  الخطـوات  أهـداف روسـيا تشـير  إلـى  الماضـي  أول  أكتوبر/تشـرين  اتخذتهـا روسـيا فـي  التـي  الخطـوات  تشـير 
العسـكرية والسياسـية علـى المـدى المتوسـط فـي أوكرانيـا، حيـث قامـت بتعييـن الجنرال “سـيرغي العسـكرية والسياسـية علـى المـدى المتوسـط فـي أوكرانيـا، حيـث قامـت بتعييـن الجنرال “سـيرغي 
فـي  العرفيـة  األحـكام  عـن  أعلنـت  وكذلـك  أوكرانيـا،  فـي  لعملياتهـا  جديـد  كقائـد  فـي سـوروفيكين”  العرفيـة  األحـكام  عـن  أعلنـت  وكذلـك  أوكرانيـا،  فـي  لعملياتهـا  جديـد  كقائـد  سـوروفيكين” 
المناطـق األربعـة الخاضعـة لسـيطرتها فـي أوكرانيـا. المناطـق األربعـة الخاضعـة لسـيطرتها فـي أوكرانيـا. وتتلخـص االسـتراتيجية الروسـية فـي المرحلة وتتلخـص االسـتراتيجية الروسـية فـي المرحلة 
القادمـة فـي التحـول إلـى الدفـاع االسـتراتيجي علـى جميـع الجبهـات إلجبـار أوكرانيـا علـى وقـف القادمـة فـي التحـول إلـى الدفـاع االسـتراتيجي علـى جميـع الجبهـات إلجبـار أوكرانيـا علـى وقـف 
تقدمهـا؛ ممـا يـؤدي إلـى تجميـد الصـراع بشـكل فعـال، والحفـاظ على المكاسـب الميدانيـة التي تقدمهـا؛ ممـا يـؤدي إلـى تجميـد الصـراع بشـكل فعـال، والحفـاظ على المكاسـب الميدانيـة التي 

حققتهـا روسـيا حتـى اآلن.حققتهـا روسـيا حتـى اآلن.
المتحـدة  الواليـات  تتعالـى فـي  باتـت  رسـمية  رسـمية وغيـر  أصـوات  فـإن  اآلخـر؛  الجانـب  المتحـدة فـي  الواليـات  تتعالـى فـي  باتـت  رسـمية  رسـمية وغيـر  أصـوات  فـإن  اآلخـر؛  الجانـب  فـي 
وحلفائها في الناتو ترى أن التراجع المحتمل للعمليات العسـكرية في الشـتاء، وانسـحاب روسـيا من وحلفائها في الناتو ترى أن التراجع المحتمل للعمليات العسـكرية في الشـتاء، وانسـحاب روسـيا من 
“خيرسـون” وعودتهـا التفـاق نقـل الحبـوب، يمثـل فرصـة إلطـالق مفاوضـات بيـن موسـكو وكييـف “خيرسـون” وعودتهـا التفـاق نقـل الحبـوب، يمثـل فرصـة إلطـالق مفاوضـات بيـن موسـكو وكييـف 
إلنهـاء الحـرب، خاصـة فـي ظـل التخوفـات مـن أن اسـتمرار الحـرب الروسـية األوكرانية، قـد يؤدي إلى إلنهـاء الحـرب، خاصـة فـي ظـل التخوفـات مـن أن اسـتمرار الحـرب الروسـية األوكرانية، قـد يؤدي إلى 

أي مـن المخاطـر التاليـة: أي مـن المخاطـر التاليـة: 
أواًل، أواًل، حدوث ركود اقتصادي عالمي وما يصاحبه من انقسامات سياسية والتي أصبحت حدوث ركود اقتصادي عالمي وما يصاحبه من انقسامات سياسية والتي أصبحت لها لها 
مظاهرهـا علـى جانبـي المحيـط األطلسـي مـن تمـدد التيـارات اليمينيـة والشـعبوية المتطرفة، مظاهرهـا علـى جانبـي المحيـط األطلسـي مـن تمـدد التيـارات اليمينيـة والشـعبوية المتطرفة، 
وكذلـك تزايـدوكذلـك تزايـد االضطرابـات االجتماعيـة االضطرابـات االجتماعيـة بسـبب ارتفـاع تكاليـف المعيشـة في البالد األكثر اسـتقرارا  بسـبب ارتفـاع تكاليـف المعيشـة في البالد األكثر اسـتقرارا 
منـذ عقـود فـي القـارة األوروبيـة، منـذ عقـود فـي القـارة األوروبيـة، األمـر الـذي يهـدد الموقـف الغربـي الموحـد تجـاه دعـم األمـر الـذي يهـدد الموقـف الغربـي الموحـد تجـاه دعـم 

أوكرانيـا فـي مواجهـة روسـيا، كمـا قـد يهـدد أيضا اسـتقرار بعـض الحكومـات الغربية.أوكرانيـا فـي مواجهـة روسـيا، كمـا قـد يهـدد أيضا اسـتقرار بعـض الحكومـات الغربية.
ثانيـًا، الغمـوض حـول المعوقـات المحتملة التـي قد يفرضها الجمهوريـون، بعد انتخابات ثانيـًا، الغمـوض حـول المعوقـات المحتملة التـي قد يفرضها الجمهوريـون، بعد انتخابات 
التجديـد النصفـي للكونجـرس، علـى المسـاعدات والدعـم الـذي تقدمـه واشـنطن ألوكرانيـا، التجديـد النصفـي للكونجـرس، علـى المسـاعدات والدعـم الـذي تقدمـه واشـنطن ألوكرانيـا، 
والـذي بلـغ حجمـه منـذ بدايـة الغـزو حوالـيوالـذي بلـغ حجمـه منـذ بدايـة الغـزو حوالـي  4545 مليـار دوالر مليـار دوالر، كمـا يتزايـد قلـق اإلدارة األمريكيـة ، كمـا يتزايـد قلـق اإلدارة األمريكيـة 
مـن تراجـع التـزام بعـض الـدول األوروبيـة تجـاه دعم أوكرانيـا؛ مما قد يؤدي إلـى تراجع موقف مـن تراجـع التـزام بعـض الـدول األوروبيـة تجـاه دعم أوكرانيـا؛ مما قد يؤدي إلـى تراجع موقف 

أوكرانيا العسـكري.أوكرانيا العسـكري.
ثالثـًا،ثالثـًا، أن اسـتمرار الحـرب ومواصلـة الخسـائر الروسـية فـي أوكرانيـا، سـتؤدي إلـى تصعيـد  أن اسـتمرار الحـرب ومواصلـة الخسـائر الروسـية فـي أوكرانيـا، سـتؤدي إلـى تصعيـد 
خطيـر للصـراع وتوسـع روسـيا فـي سياسـة األرض المحروقـة، وهـو مـا يعنـي تدميـرا واسـعا خطيـر للصـراع وتوسـع روسـيا فـي سياسـة األرض المحروقـة، وهـو مـا يعنـي تدميـرا واسـعا 
للبنيـة التحتيـة األوكرانيـة، بـل إن التلويـح باسـتخدام السـالح النـووي لـم يتصاعـد إال مـع ظهـور للبنيـة التحتيـة األوكرانيـة، بـل إن التلويـح باسـتخدام السـالح النـووي لـم يتصاعـد إال مـع ظهـور 
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ص 03

ســـيـــاقـــات

للخـط  تجـاوز روسـيا  أن  المتحـدة  الواليـات  للخـط وتـدرك  تجـاوز روسـيا  أن  المتحـدة  الواليـات  وتـدرك  الروسـية،  العسـكرية  اإلخفاقـات  الروسـية، مؤشـرات  العسـكرية  اإلخفاقـات  مؤشـرات 
النـووي لـن يعنـي إال مشـاركة واشـنطن وحلفائهـا فـي الناتـو بشـكل مباشـر فـي الحـرب. النـووي لـن يعنـي إال مشـاركة واشـنطن وحلفائهـا فـي الناتـو بشـكل مباشـر فـي الحـرب. 

منذ بداية غزو روسيا ألوكرانيا حافظت الواليات المتحدة وحلفاؤها في الناتو على مشاركة منذ بداية غزو روسيا ألوكرانيا حافظت الواليات المتحدة وحلفاؤها في الناتو على مشاركة 
غير مباشرة في الصراع تتناسب مع مصالحهم، وهو األمر الذي يزداد صعوبة مع استمرار الحرب غير مباشرة في الصراع تتناسب مع مصالحهم، وهو األمر الذي يزداد صعوبة مع استمرار الحرب 
والتهديد بالتصعيد النووي، وبينما ال نتوقع تراجع الدعم الغربي العسكري ألوكرانيا في المدى والتهديد بالتصعيد النووي، وبينما ال نتوقع تراجع الدعم الغربي العسكري ألوكرانيا في المدى 
القصير، إال أن التواصل االستراتيجي األمريكي مع روسيا يشير إلى الحرص على تجنب أي مواجهة القصير، إال أن التواصل االستراتيجي األمريكي مع روسيا يشير إلى الحرص على تجنب أي مواجهة 

نووية ستتجاوز تداعياتها حتما ساحة الحرب األوكرانية. نووية ستتجاوز تداعياتها حتما ساحة الحرب األوكرانية. 
يشير غياب “بوتين” عن قمة العشرين إلى أنيشير غياب “بوتين” عن قمة العشرين إلى أن التفاهمات األمريكية الروسية مازالت في مراحل  التفاهمات األمريكية الروسية مازالت في مراحل 
مبكرة، وتتمحور حول حدود استمرار الصراع وليس حول أجندة إنهائه، وبينما سيكون بمقدور مبكرة، وتتمحور حول حدود استمرار الصراع وليس حول أجندة إنهائه، وبينما سيكون بمقدور 
واشنطن دفع كييف للبدء في مفاوضات مع موسكو، فمن غير المرجح أن ُتسفر أي مفاوضات واشنطن دفع كييف للبدء في مفاوضات مع موسكو، فمن غير المرجح أن ُتسفر أي مفاوضات 
محتملة بين الجانبين الروسي واألوكراني عن اتفاق نهائي في المدى القصير؛محتملة بين الجانبين الروسي واألوكراني عن اتفاق نهائي في المدى القصير؛ حيث ترتكز المطالب  حيث ترتكز المطالب 
جزيرة  على شبه  الروسية  والسيادة  روسيا،  مع  الجديدة  بالحدود  أوكرانيا  اعتراف  على  جزيرة الروسية  على شبه  الروسية  والسيادة  روسيا،  مع  الجديدة  بالحدود  أوكرانيا  اعتراف  على  الروسية 

القرم، وهو أمر بعيد المنال، خاصة في ظل صالبة المقاومة التي تبديها القوات األكرانية.القرم، وهو أمر بعيد المنال، خاصة في ظل صالبة المقاومة التي تبديها القوات األكرانية.
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