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ــث يمكــن  ــن، بحي ــن المتحاربي ــرة بي ــا تنشــأ فجــوة كبي ــي الحــروب عــادة عندم تنته
ألحدهمــا فــرض شــروطه علــى اآلخــر، أو عندمــا يــدرك كال الجانبيْــن صعوبــة 
ــاء بتكلفــة أقــل مــن تكلفــة االســتمرار فــي  ــي يقــرران االكتف إحــراز النصــر، وبالتال
الحــرب. وفــي كلتــا الحالتيــن، قــد تُوثَّــق نهايــة الحــرب فــي معاهــدات قانونيــة تتنــاول 
مســائل األراضــي والحــدود والترتيبــات األخــرى المتفــق عليهــا، أو أن ينتهــي الصراع 

بحكــم األمــر الواقــع دون ســالم رســمي.

وكان الرئيــس األمريكــي »جــو بايــدن« قــد كتــب فــي مقــال لــه بصحيفــة »نيويــورك 
تايمــز«، فــي 30 مايــو 2022، أن المســاعدات العســكرية األمريكيــة ألوكرانيــا تهــدف 
إلــى وضــع قــادة البــالد فــي »أقــوى موقــف ممكــن علــى طاولــة المفاوضــات«. ونقــل 
»بايــدن« عــن الرئيــس األوكرانــي »زيلينســكي« قولــه »إن الحــرب فــي نهايــة المطــاف 
ــر مــن تســعة أشــهر  ــك، وبعــد أكث ــن تنتهــي إال مــن خــالل الدبلوماســية«. ومــع ذل ل
علــى بــدء الحــرب، لــم تفعــل األطــراف أي شــيء لتمكيــن الدبلوماســية. ومــع نجاحات 
أوكرانيــا فــي ســاحة المعركــة، تتمســك واشــنطن وحلفاؤهــا بمقاربــة تقــوم علــى 
وجــوب االســتمرار فــي تقديــم جميــع أشــكال الدعــم لـ«كييــف«، مــع إدارة مخاطــر 
التصعيــد بمــا يضمــن عــدم توســيع نطــاق الحــرب؛ ممــا قــد يقــود فــي النهايــة روســيا 

إلــى قبــول الهزيمــة.

وتشــمل وجهــة النظــر هــذه ضــرورة عــدم االكتــراث بتهديــدات روســيا النوويــة مــن 
خــالل وقــف دعــم أوكرانيــا أو الضغــط عليهــا لبــدء عمليــة تفاوضيــة. وتاُلِحــظ 
النوويــة  بتهديداتهــا  تلــوِّح  موســكو  أن  الشــأن  هــذا  فــي  الغربيــة  التحليــالت 
عندمــا تتراجــع قواتهــا فــي ميــدان المعركــة، كمــا أنــه مــن منظــور بعضهــا تُمثِّــل 
ــا مــن أشــكال  ــًدا مــن أشــكال الغضــب، وشــكلًا ضمنّيً هــذه التهديــدات شــكلًا متزاي
المســاومة، وأنــه مهمــا بــدت سياســة »حافــة الهاويــة« صادمــة اليــوم، فقــد تصرفــت 
الواليــات المتحــدة األمريكيــة بشــكل مماثــل تماًمــا عندمــا واجهــت الهزيمــة فــي 

هل ستنتهي األزمة الروسية 
األوكرانية في عام 2023؟

ســـــعـد عـــــــزت  د.  السفـير/ 

مديـر المجلس المصــري للشــؤون الخارجيـــة
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ــام، قبــل أن تُخــِرج نفســها مــن مســتنقعها فــي نهايــة المطــاف. ويضيــف هــذا  فيتن
البعــض أنــه مــن المرّجــح أن تفعــل روســيا ذلــك، إذا بــدت جميــع خياراتهــا األخــرى 
أســوأ، وأنــه لــو كانــت لديهــا خيــارات جيــدة لتغييــر الوضــع لصالحهــا، لكانــت قــد 
اســتخدمتها بالفعــل. وبالتالــي يتعيــن علــى واشــنطن وحلفائهــا األوروبييــن تجاهــل 
ــب تشــتيت انتباههــم عــن مهمتهــم  هــذه التهديــدات واالســتفزازات الروســية، وتجنُّ

ــى الفــوز فــي الحــرب.  ــا عل ــة فــي مســاعدة أوكراني الرئيســة المتمثل

وفــي ضــوء اســتعراض العديــد مــن التحليــالت الغربيــة يمكــن اســتخالص عــدد مــن 
الســيناريوهات المحتملــة النتهــاء الحــرب، علــى النحــو التالــي: 

1. دعم أوكرانيا حتى تحقيق النصر:
يمكــن القــول بــأن هــذا الســيناريو هــو المقاربــة التــي تتبناهــا إدارة »بايــدن«؛ ففــي 
ضــوء الحقائــق العســكرية الحاليــة وتواُصــل الدعــم العســكري الغربــي المكثــف 
ألوكرانيــا، يجــب اســتبعاد أي اتفــاق تســوية مــع روســيا، وتجنُّــب ممارســة أي ضغــط 
مــن ِقبــل الواليــات المتحــدة األمريكيــة وحلفائهــا إلقنــاع أوكرانيــا بقبــول صفقــة 

ــى تنــازالت إقليميــة، ألن مثــل هــذا الضغــط هدفــه إنقــاذ روســيا.  تنطــوي عل

ــث  ــة؛ حي ــة اللعب ــرى نهاي ــف ت ــد كي ــة عــن تحدي ــع اإلدارة األمريكي ــى اآلن، تمتن وحت
ينصــب تركيزهــا علــى فــرض عقوبــات واســعة النطــاق علــى روســيا، وتقديــم المزيــد 
ــة، بمــن  ــًرا مــا تؤكــد أركان اإلدارة األمريكي ــة لـ«كييــف«. وكثي مــن األســلحة الحديث
فيهــم وزيــر الدفــاع »لويــد أوســتن«، أن هــدف واشــنطن يتمثــل فــي إضعــاف روســيا 
حتــى ال تتمكــن فــي المســتقبل مــن تكــرار مــا فعلتــه فــي أوكرانيــا، مــع تأكيد الســالمة 

اإلقليميــة ألوكرانيــا وضمــان ســيادتها. 

ز هــذا الســيناريو بعــد انتخابــات التجديــد النصفــي لمجلســي الكونجــرس  وقــد تعــزَّ
األمريكــي فــي نوفمبــر 2022؛ حيــث تُشــير أغلــب التقديــرات إلــى أن سياســة إدارة 
»بايــن« تجــاه روســيا وأوكرانيــا ستســتمر علــى طــول المســار الــذي تــم تحديــده خالل 
األشــهر التســعة الماضيــة. وســيكون هنــاك المزيــد مــن المســاعدات ألوكرانيــا، 
ليــس فقــط مــن حيــث الكــم، ولكــن أيًضــا مــن حيــث نوعيــة المســاعدات العســكرية 
وغيرهــا مــن أشــكال المســاعدة. كذلــك يتواصــل فــرض المزيــد مــن العقوبــات علــى 
ــف شــمال األطلســي حجــر  ــا. وســيبقى حل ــا دولّيً ــوط لعزله ــد الضغ روســيا وتتزاي

الزاويــة فــي السياســة األمريكيــة فــي أوروبــا.

ومــع ذلــك، يتوقــع بعــض المحلليــن، مــع ســيطرة الحــزب الجمهــوري علــى مجلــس 
ــا حــول مســار الحــرب.  ــر صخًب ــد جلســات اســتماع وطــرح أســئلة أكث ــواب، عْق الن
ر هــذا الــرأي أنــه ال يجــب اعتبــار اســتمرار المعونــة والدعــم  وفــي هــذا الســياق، يُقــدِّ

دعـم  سـيناريو  ُيَعـد 
تحقيـق  حتـى  أوكرانيـا 
التـي  المقاربـة  النصـر هـو 
تتبناها إدارة »بايدن«؛ ففي 
العسـكرية  الحقائـق  ضـوء 
الدعـم  وتواُصـل  الحاليـة 
العسـكري الغربـي المكثف 
ألوكرانيا، يتم اسـتبعاد أي 
روسـيا،  مـع  تسـوية  اتفـاق 
أي  ممارسـة  وتجنـب 
الواليـات  ِقبـل  مـن  ضغـط 
األمريكيـة  المتحـدة 
أوكرانيـا  إلقنـاع  وحلفائهـا 
تنطـوي  صفقـة  لقبـول 
علـى تنـازالت إقليميـة، ألن 
هدفـه  الضغـط  هـذا  مثـل 

روسـيا.   إنقـاذ 
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العســكري المقــدم ألوكرانيــا بمليــارات الــدوالرات أمــًرا مفروًغــا منــه؛ بــل يجب إيالء 
المزيــد مــن االهتمــام إلــى ديناميكيــات ســاحة المعركــة، فــإذا تحولــت الحــرب إلــى 
طريــق مســدودة، أو إذا حققــت روســيا مكاســب مســتدامة، أو إذا تمتعــت أوكرانيــا 
بنجــاح ملحــوظ يزيــد مــن خطــر تحــول الصــراع إلــى حــرب نوويــة أو التوســع ليشــمل 
ــر المســار. كمــا أن  ــوه تغيي ــدة، فقــد يفضــل الجمهــور األمريكــي وممثل ــا جدي بلداًن
انكمــاش االقتصــاد األمريكــي قــد يجعــل تبريــر النفقــات الخارجيــة الضخمــة وغيــر 
النظاميــة أمــًرا أكثــر صعوبــة. ويمكــن أن تُحــِدث هــذه التطــورات تحــولًا فــي موقــف 
الجمهورييــن والديمقراطييــن علــى الســواء. غيــر أنــه فــي غيــاب هــذه العوامــل، 
ــا، بهــدف الدخــول فــي  ــا قوّيً ــح أن يظــل الدعــم واســع النطــاق ألوكراني مــن المرّج

مفاوضــات مــن موقــع قــوة فــي نهايــة المطــاف.

2. سيناريو انتصار روسيا:
ــوم  ــادة الروســية يق ــاه القي ــة ســيناريو آخــر تتبن ــل الســيناريو الســابق، ثمَّ ــي مقاب ف
علــى ثقــة الرئيــس »فالديميــر بوتيــن« فــي الخــروج مــن المعركــة منتصــًرا، خاصــة 
فــي ضــوء الدعــم الشــعبي للحــرب داخــل روســيا، ونتائــج اســتطالعات الــرأي التــي 
ــع  ــت م ــل عــن 80%، وهــي نســبة ارتفع ــن« بنســبة ال تق ــاع شــعبية »بوتي ــر ارتف تظه
تواُصــل الدعــم العســكري الغربــي ألوكرانيــا؛ ممــا جعــل أغلبيــة المواطنيــن تتماهــى 
ــد  ــادة الروســية وااللتفــاف حولهــا، خاصــة مــع تصاُع مــع الخطــاب السياســي للقي
الخطــاب العدائــي الغربــي ضــد روســيا والعقوبــات األشــد واألكبــر فــي تاريــخ الدولة، 
والتــي لــم تنتــج آثارهــا المرجــوة علــى االقتصــاد الروســي الــذي ال يــزال متماســًكا. 
بــل إن بعــض النخبــة، ممــن عــارض الحــرب فــي البدايــة، بــات مــن أكثــر المتحمســين 
لهــا دفاًعــا عــن وحــدة البــالد وتماســكها. ووفًقــا لتقديــرات غربيــة فــإن غالبيــة 

الــروس يدعمــون مــا يقــوم بــه النظــام، بمــا فــي ذلــك الضربــات النوويــة.

وفــي الســياق ذاتــه، يذهــب تحليــل آخــر إلــى القــول بــأن القيــادة الروســية تُعــوِّل علــى 
ــة للحــرب مــع  ــادة المعارضــة الغربي ــى فصــل الشــتاء؛ حيــث تتوقــع زي الصمــود حت
ــى  ــا لموســكو، يمكــن أن يمهــد كل ذلــك إل ــدة والتضخــم. ووفًق ارتفــاع أســعار الفائ
تجميــد الصــراع علــى نحــو مســتدام، أو لتســوية تفاوضيــة مرضيــة، بمــا يســمح 
يقبــل  أن  إمكانيــة  تحليــالت غربيــة عديــدة  وتســتبعد  النصــر.  بادعــاء  لروســيا 
الرئيــس »بوتيــن« بــأي حــل وســط مــن شــأنه أن يتــرك أوكرانيــا كدولــة مســتقلة ذات 
، تعتقــد أن الحــل األمثــل هــو التخلــص مــن  ــَمّ ســيادة، مهمــا كانــت حدودهــا، ومــن ثَ

»بوتيــن« والعمــل علــى إيجــاد نظــام بديــل يمكــن التفاهــم معــه. 

ــف  ــاع حل ــض وزراء دف ــة، تســاندها تصريحــات لبع ــة حديث ــرات غربي وتشــير تقدي
الناتــو، إلــى أن روســيا يمكنهــا اســتعادة قوتهــا مــع تراجــع العمليــات العســكرية حالّيًا، 

آخــر  ســيناريو  ــة  ثَمّ
الروســية  القيــادة  تتبنــاه 
الرئيــس  ثقــة  علــى  يقــوم 
»بوتيــن« فــي الخــروج مــن 
المعركــة منتصــًرا، خاصــة 
فــي ضــوء الدعــم الشــعبي 
روســيا،  داخــل  للحــرب 
اســتطالعات  ونتائــج 
تظهــر  التــي  الــرأي 
»بوتيــن«  شــعبية  ارتفــاع 
 ،%80 عــن  تقــل  ال  بنســبة 
مــع  ارتفعــت  نســبة  وهــي 
تواُصــل الدعــم العســكري 
ممــا  ألوكرانيــا؛  الغربــي 
جعــل أغلبيــة المواطنيــن 
الخطــاب  مــع  تتماهــى 
للقيــادة  السياســي 
وااللتفــاف  الروســية 

حولهــا.  
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بعــض  يتحــدث 
األمريكييــن،  المحلليــن 
حــرب  تجربــة  واقــع  مــن 
إمكانيــة  عــن  فيتنــام، 
القــوة  منطــق  تبنــي 
آن  فــي  والدبلوماســية 
الصــراع  لتســوية  واحــد 
فــي أوكرانيــا. وإذا تمكنــت 
مواصلــة  مــن  أوكرانيــا 
العســكري  الضغــط 
روســيا  فســتبدأ  الكافــي، 
فــي  مــا-  مرحلــة  -فــي 
مخــرج،  عــن  البحــث 
اللعبــة  ســتبدأ  وبالتالــي 
الحــرب  لهــذه  النهائيــة 
ذلــك  وبعــد  بجديــة. 
-وليــس قبــل ذلــك- ســوف 
التنــازالت  وقــت  يحيــن 
مفــر  ال  التــي  الضروريــة 
منها من جميع األطراف، 
وهــو مــا يســتوجب إجــراء 

صعبــة.   مقايضــات 

وأن البحريــة الروســية وســالح الجــو الروســي ال يــزاالن بالحجــم نفســه الــذي كانــا 
عليــه قبــل الحــرب. وتضيــف هــذه التقديــرات أنــه مــن المؤكــد أن روســيا ســتتعلم مــن 

أخطائهــا فــي ســاحة المعركــة، وأنهــا ستســعى إلــى تالفــي هــذه األخطــاء.

3. سيناريو دمج القوة والدبلوماسية:
يتحــدث بعــض المحلليــن األمريكييــن، مــن واقــع تجربــة حــرب فيتنــام، عــن إمكانيــة 
تبنــي منطــق القــوة والدبلوماســية فــي آن واحــد لتســوية الصــراع فــي أوكرانيــا. 
ووفًقــا لهــذا الســيناريو، مــن المتوّقــع أن تــزداد حــدة الحــرب مــع اقتــراب التســوية، 
وأنــه مــن الممكــن تصــور قيــام روســيا بتغطيــة تراجعهــا بموجــة مــن العنــف والعمــل 
ــى  ــى إظهــار قوتهــا المتبقيــة. وقــد حــدث مثــل هــذا النمــط فــي رد »بوتيــن« عل عل
تفجيــر أوكرانيــا لجســر مضيــق كيرتــش. وإذا تمكنــت أوكرانيــا مــن مواصلــة الضغــط 
العســكري الكافــي، فســتبدأ روســيا -فــي مرحلــة مــا- فــي البحــث عــن مخــرج، 
وبالتالــي ســتبدأ اللعبــة النهائيــة لهــذه الحــرب بجديــة. وبعــد ذلــك -وليــس قبــل 
ذلــك- ســوف يحيــن وقــت التنــازالت الضروريــة التــي ال مفــر منهــا مــن جميــع 

ــة. األطــراف، وهــو مــا يســتوجب إجــراء مقايضــات صعب

ــا  وكان قــد أُعِلــن فــي وقــت ســابق أن المفاوضيــن الــروس واألوكرانييــن اتفقــوا مبدئّيً
- فــي إســطانبول فــي أبريــل 2022- علــى الخطــوط العريضــة لتســوية مؤقتــة عــن 
طريــق التفــاوض، تقــوم علــى انســحاب روســيا إلــى حــدود مــا قبــل 24 فبرايــر 2022 
مــع الســيطرة علــى »جــزء« مــن منطقــة دونبــاس، واالعتــراف بتبعيــة شــبه جزيــرة القــرم 
ــف  ــة حل ــى عضوي ــا عــن الســعي للحصــول عل ــى أوكراني ــل تتخل ــي المقاب لروســيا، وف
الناتــو، علــى أن تحصــل علــى ضمانــات أمنيــة مــن عــدد مــن الــدول بمــا فيهــا روســيا. 
ــة مــع وســائل  ــة الروســي »ســيرجي الفــروف«، أكــد فــي مقابل ــر الخارجي ــر أن وزي غي
إعــالم حكوميــة روســية فــي يوليــو 2022، أن هــذا الحــل الوســط لــم يعــد خيــاًرا، حتــى 
لــو حصلــت روســيا علــى »كل إقليــم دونبــاس«، موضًحــا: »اآلن الجغرافيــا مختلفــة... 

إنهــا أيًضــا مناطــق خيرســون وزابوراجيــا وعــدد مــن األقاليــم األخــرى«. 

ويخلـــص تحليـــل آخـــر إلـــى القـــول بـــأن أي نصـــر إقليمـــي يجـــب أن يقتـــرن باتفـــاق 
ـــى  ـــة عل ـــادة الروســـية الحالي ـــح أن توافـــق القي ـــر المرجَّ ـــه مـــن غي ـــاء الحـــرب، وأن إلنه
اقتـــراح الســـالم الـــذي طرحتـــه مجموعـــة الســـبع، فـــي 11 يوليـــو 2022، والـــذي 
يقـــوم علـــى موافقـــة روســـيا علـــى اســـتعادة أوكرانيـــا حدودهـــا الدوليـــة المعتـــرف بهـــا، 
ـــي  ـــا الت ـــى النتيجـــة ذاته ـــل إل ـــرة القـــرم. ويصـــل هـــذا التحلي ـــك شـــبه جزي بمـــا فـــي ذل
ذهبـــت إليهـــا تحليـــالت أخـــرى والمتمثلـــة فـــي أنـــه ربمـــا تكـــون هنـــاك حاجـــة إلـــى 
تغييـــر النظـــام فـــي موســـكو، حتـــى تتجنـــب أوكرانيـــا العيـــش تحـــت التهديـــد المســـتمر 

لجارتهـــا الكبـــرى بإعـــادة غزوهـــا.
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 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــن
والتحالفات اإلقليمية

2022 - 2023 أزمات مستمرة اتجاهات تكنولوجية 2023االقتصـــاد العالمي 2023 مستقبل النظام العالمي

احتماالت المستقبل:
تشـــير السياســـات الحاليـــة للتحالـــف الغربـــي إلـــى تمســـكه بمقاربتـــه الحاليـــة، 
ـــى اســـتعادة  ـــا بالوســـائل كافـــة لمســـاعدتها عل ـــة دعـــم أوكراني ـــة فـــي مواصل والمتمثل
أراضيهـــا أّيًـــا كان الوقـــت الـــذي سيســـتغرقه ذلـــك، وهـــو مـــا ســـيقابله تواُصـــل 
للتصعيـــد مـــن جانـــب روســـيا؛ ممـــا يعنـــي صراًعـــا غيـــر محـــدد المـــدة. وبعـــد 
االنســـحاب الروســـي مـــن خيرســـون والتمركـــز شـــرق نهـــر »دينبـــرو«، يعتقـــد بعـــض 
الخبـــراء أن االســـتراتيجية الروســـية تحـــت قيـــادة الجنـــرال »ســـيرجي ســـوروفيكين« 
تهـــدف إلـــى وضـــع حـــد للقتـــال المكثـــف قبـــل حلـــول فصـــل الشـــتاء، وتجميـــد 
ـــا واالحتفـــاظ بالمكاســـب اإلقليميـــة التـــي حققتهـــا موســـكو حتـــى اآلن.  الصـــراع فعلّيً
ويضيـــف هـــذا التحليـــل أن األوامـــر صـــدرت إلـــى »ســـوروفيكين« لجعـــل األهـــداف 
السياســـية لـــ«العمليـــة الخاصـــة« تتماشـــى مـــع القـــدرات العســـكرية واالقتصاديـــة 
الفعليـــة لروســـيا، وذلـــك بالنظـــر إلـــى أن الدعـــم اللوجســـتي والعملياتـــي للعـــدو 
يجـــري توفيـــره مـــن ِقبـــل حلـــف الناتـــو بكامـــل دولـــه، وبتكلفـــة عشـــرات المليـــارات 

مـــن الـــدوالرات.

أمــا الهــدف السياســي الجديــد لموســكو فهــو الحفــاظ علــى ممــر بــري روســي إلــى 
ــة اليســرى  ــى طــول الضف ــى طــول شــاطئ بحــر آزوف وعل ــرم عل ــرة الق شــبه جزي
لنهــر »دينبــرو«؛ لضمــان عــدم ســيطرة كييــف علــى إمــدادات الميــاه إلــى شــبه جزيــرة 
ر هــذا التحليــل أن العنصــر اآلخــر فــي اســتراتيجية »ســوروفيكين«  القــرم. ويُقــدِّ
هــو إجبــار أوكرانيــا علــى وقــف المرحلــة النشــطة مــن الحــرب، وتجميــد الخطــوط 
األماميــة، والدخــول فــي مباحثــات بشــروط روســية معدلــة تعكــس »الهــدف الجديــد 
الواقعــي« لــ«العمليــة الخاصــة«، وهــذا هــو الســبب فــي أن روســيا تســتهدف البنيــة 
وهجمــات  الجويــة  الغــارات  خــالل  مــن  أوكرانيــا  فــي  والميــاه  للطاقــة  التحتيــة 
ــل مــن  ــاء تقل ــار؛ فاالنقطاعــات الواســعة فــي إمــدادات الكهرب الطائــرات بــدون طي
ــى اإلمــدادات  قــدرة كييــف علــى شــن الحــرب، وســوف تؤثــر -عاجــلًا أم آجــلًا- عل

للقــوات، وبالتالــي إبطــاء التقــدم األوكرانــي.

ــار  ــن إجبـ ــا مـ ــيا حالّيًـ ــع روسـ ــل تمنـ ــة عوامـ ــاك ثالثـ ــر أن هنـ ــذا التقديـ ــد هـ ويعتقـ
ــة  ــيا بــــ«الحقائـــق اإلقليميـ ــميه روسـ ــا تسـ ــول مـ ــع الســـالم وقبـ ــا علـــى صنـ أوكرانيـ
ـــا  ـــي أن موســـكو ليســـت مســـتعدة لوقـــف عملياته ـــل العامـــل األول ف ـــدة«؛ يتمث الجدي
بالكامـــل بعـــد تجميـــد الخطـــوط األماميـــة، فـــي حيـــن يتعلـــق العامـــل الثانـــي بتقديـــر 
روســـيا أن كييـــف مســـتمرة فـــي القتـــال، علـــى األقـــل خـــالل األســـابيع الســـتة 
ـــول ظـــروف الشـــتاء القـــارس دون المزيـــد مـــن تقـــدم قواتهـــا،  القادمـــة، وقبـــل أن تَُح
ــن  ــد مـ ــرَّض للمزيـ ــية، وتتعـ ــات الروسـ ــف بالدفاعـ ــدم كييـ ــح أن تصطـ ـ ــن المرجَّ ومـ
ـــى أن روســـيا ال يجـــب  ـــي عل ـــق باإلجمـــاع الغرب ـــث فيتعل الخســـائر. أمـــا العامـــل الثال

السياســات  تشــير 
للتحالــف  الحاليــة 
تمســكه  إلــى  الغربــي 
الحاليــة،  بمقاربتــه 
مواصلــة  فــي  والمتمثلــة 
بالوســائل  أوكرانيــا  دعــم 
علــى  لمســاعدتها  كافــة 
ــا كان  اســتعادة أراضيهــا أّيً
الــذي سيســتغرقه  الوقــت 
ســيقابله  مــا  وهــو  ذلــك، 
مــن  للتصعيــد  تواُصــل 
جانــب روســيا؛ ممــا يعنــي 
محــدد  غيــر  صراًعــا 

المــدة.  
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ل إلى  ال يمكن التوصُّ
للصــراع  دبلوماســي  حــل 
إقليميــة  تنــازالت  دون 
الطرفيــن،  ِقبــل  مــن 
علــى  واضــح  اتفــاق  مــع 
الحــدود وضمانــات أمنيــة 
ألوكرانيــا بعــدم تحريكهــا 
فــي المســتقبل باســتخدام 
ومــن  أخــرى.  مــرة  القــوة 
كمــا  المشــهد  فــإن   ، َثــمَّ
علــى  يبعــث  ال  اآلن  نــراه 
بــأن  يوحــي  وال  التفــاؤل، 
ســوف  الصــراع  حــدة 
العــام  إطاللــة  مــع  تخــف 
وإنمــا   ،)2023( الجديــد 
علــى العكــس باتــت مســألة 
إطالــة أمــد الحــرب بمثابــة 

األرجــح.   الســيناريو 

أن تحصـــل علـــى مكاســـب إقليميـــة نتيجـــة لحربهـــا فـــي أوكرانيـــا، وأن هـــذه الحـــرب 
يجـــب أن تنتهـــي بخســـارة شـــاملة للكرمليـــن، بمعنـــى عودتهـــا لحـــدود مـــا كانـــت عليـــه 

قبـــل 24 فبرايـــر 2022، وهـــو أمـــر لـــن تقبـــل بـــه موســـكو بـــأي حـــال.

وفيمــا يتعلــق بأوكرانيــا، تشــير التقديــرات إلــى أن »زيلينســكي« يعتقــد أن أمامــه 
ــي: ــن الوضــع الحال ــن للخــروج م ــن ممكني طريقي

األول: التعجيــل باالنضمــام إلــى حلــف الناتــو، وهــو مــا حــدث مــن الناحيــة العمليــة؛ 
حيــث ازدادت المخاطــر بالنســبة للناتــو فــي هــذا الصــراع لدرجــة أنــه قريــب مــن 
الشــروط المنصــوص عليهــا فــي المــادة 5 مــن معاهــدة واشــنطن الُمنِشــئة للحلــف، 
وإن كان ذلــك بــدون العامــل النــووي. وبالرغــم مــن ذلــك، ال يبــدو الحلــف فــي عجلــة 
مــن أمــره إلضفــاء الطابــع الرســمي علــى وضــع أوكرانيــا، وهــو مــا تؤكــده تصريحــات 
أميــن عــام الحلــف، الــذي ذكــر مؤخــًرا أن األهــم هــو أن تبقى أوكرانيا دولة متماســكة 

ذات ســيادة علــى أرضيهــا، وليــس انضمامهــا للحلــف.

ــى األســنان« باألســلحة الخاصــة بهــا  ــا »مســلحة حت ــح أوكراني ــي: هــو أن تصب الثان
ــي  ــة االســتعداد لحــرب واســعة النطــاق. ويعن ــى أهب ــا عل ــة، وأن تظــل دائًم والغربي
ذلــك ضــرورة امتالكهــا قــوة جويــة قويــة للغايــة، وأنظمــة دفــاع صاروخــي، ومجمعــات 
صواريــخ بعيــدة المــدى. ومــن المنطقــي القــول بــأن موســكو لــن تقبــل بوجــود 

ــا المباشــر. ــي جواره ــة« ف »إســرائيل األوكراني

ــل إلــى حــل دبلوماســي للصــراع دون تنــازالت  والحــال علــى مــا تقــدم، ال يمكــن التوصُّ
إقليميــة مــن ِقبــل هــذا الطــرف أو ذلــك، مــع اتفــاق واضــح علــى الحــدود وضمانــات 

أمنيــة ألوكرانيــا بعــدم تحريكهــا فــي المســتقبل باســتخدام القــوة مــرة أخــرى.

وختاًمـــا، فـــإن المشـــهد كمـــا نـــراه اآلن ال يبعـــث علـــى التفـــاؤل، وال يوحـــي بـــأن حـــدة 
الصـــراع ســـوف تخـــف مـــع إطاللـــة العـــام الجديـــد )2023(، وإنمـــا علـــى العكـــس 
ــن  ــا أُعلـ ــم مـ ــح، ورغـ ــيناريو األرجـ ــة السـ ــرب بمثابـ ــد الحـ ــة أمـ ــألة إطالـ ــت مسـ باتـ
عنـــه مؤخـــًرا حـــول اتصـــاالت تجـــري بيـــن واشـــنطن وموســـكو، والتـــي تتعلـــق أساًســـا 
بمســـألة اســـتخدام الســـالح النـــووي والتهديـــدات النوويـــة الروســـية عموًمـــا، وفـــرص 
إحيـــاء محادثـــات االســـتقرار االســـتراتيجي، ومـــد العمـــل بمعاهـــدة ســـتارت الجديـــدة 
عنـــد انتهـــاء العمـــل بهـــا فـــي فبرايـــر 2026، فإنـــه مـــن الواضـــح أن الطرفيـــن، 
الروســـي والغربـــي، غيـــر راغبيـــن فـــي إجـــراء مفاوضـــات مباشـــرة أو القبـــول بصيغـــة 
ـــات العســـكرية القائمـــة  مـــا إلنهـــاء الحـــرب، مـــا دامـــت الظـــروف السياســـية والتوازن
ـــى األرض وفـــرض أمـــر  ـــم مكاســـبه عل ـــى تعظي ـــذا يســـعى كل طـــرف إل ـــر؛ ول ـــم تتغي ل

ـــاوض. ـــن وقـــت التف ـــا يحي ـــا عندم ـــد العلي ـــه الي ـــد يعطي ـــع جدي واق
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وإذا كان مــن المنطقــي القــول بــأن هــذه التطــورات التصعيديــة تشــير إلــى الحاجــة الملحــة إلــى المفاوضــات، فــإن قــادة 
ــال  ــى ســبيل المث ــة. وعل ــن التســوية مســألة صعب ــة تجعــل م ــون ضغوًطــا داخلي ــدول المنخرطــة فــي الصــراع يواجه ال
يتعــرض »بوتيــن« لهجــوم علنــي مــن ِقبــل القومييــن الذيــن يحثونــه علــى اتخــاذ المزيــد مــن الخطــوات التصعيديــة، وفــي 
الواليــات المتحــدة األمريكيــة يشــعر الرئيــس »بايــدن« بارتيــاح يشــجعه علــى المضــي قدًمــا فــي تصعيــد لهجتــه المناهضــة 
ــم أن المعارضــة  ــي يعل ــس األوكران ــإن الرئي ــا، ف ــا داخــل أوكراني ــة األساســية الســتراتيجيته. أم لروســيا، وهــي الدعام
ــي ســاحة  ــا ف ــة وصموده ــات المتحــدة األمريكي ــن الوالي ــل م ــع الدعــم الهائ ــازالت. وم ــع أي تن ــن تتســامح م ــة ل القومي

المعركــة، ال تبــدو كييــف فــي حالــة مزاجيــة لتقديــم تنــازالت. 

وهكــذا فــإن النتيجــة المســتخلصة مــن كل ذلــك هــي أن الحــرب ستســتمر، وهــو مــا يعنــي أن كلًّا مــن طرفيهــا فــي حاجــة 
ــا فــي  ــًرا جوهرّيً إلــى اســتراتيجية إلدارة صــراع مفتــوح، مــا دام أنــه ال توجــد نيــة حتــى اآلن للحــل، الــذي يتطلــب تغيي
ســلوك موســكو مــن المنظــور الغربــي. ومثــل هــذا التغييــر الجوهــري لــن يحــدث  -وفًقــا لهــذا المنظــور - إال بســقوط 
نظــام الرئيــس »بوتيــن« وظهــور زعيــم روســي جديــد مســتعد لقبــول أوكرانيــا كدولــة ذات ســيادة حقيقيــة. وبمــا أن كل ذلــك 
يتجــاوز قــدرة الغــرب علــى تحقيقــه، فــإن البديــل الممكــن هــو الحفــاظ علــى الدعــم العســكري الغربــي ألوكرانيــا وزيــادة 

مــة للتعامــل مــع الحــرب بــدلًا مــن إنهائهــا. الضغــط االقتصــادي علــى روســيا، وهــي سياســة مَصمَّ

سيناريوهات مستقبل
األزمة الروسية األوكرانية ٢٠٢٣

استمرار األزمة الروسية األوكرانية على مدار عام ٢٠٢٣ وما بعدها.١

أي ٢ إحداث  أو  املعلنة،  أهدافهما  حتقيق  فـي  وأوكرانيا  روسيا  فشل 
مكاسب إقليمية كبيرة.

احتماالت ضئيلة فـي التوصل إلى اتفاق لوقف إطالق النار بني اجلانبني ٣
خالل العام املقبل.

استمرار الدعم العسكري الدولي ألوكرانيا بشكل قوي فـي عام ٢٠٢٣، ٤
مبا يدعم قدرة كييف على مواصلة القتال. 

من املستبعد قبول روسيا بشروط أوكرانيا إلجراء مفاوضات التسوية؛ ٥
نظًرا إلصرار موسكو على االحتفاظ بالسيطرة على شبه جزيرة القرم. 

من املستبعد حدوث أي تصعيد نووي فـي األزمة الروسية - األوكرانية. ٦

٥٪ نسبة الركود الذي تشهده روسيا فـي عام ٧.٢٠٢٣

فرض الدول الغربية مزيًدا من العقوبات االقتصادية على موسكو فـي ٨
محاولة الستنزافها.

استمرار عزلة روسيا عن الغرب على الصعيد الدبلوماسي واملالي؛ مما ٩
سيعزز اعتمادها االقتصادي بشكل أكبر على الصني.

Source: https://www.fitchsolutions.com/country-risk/russia-ukraine-war-scenario-fighting-continue-through-202
3-ceasefire-still-distant-prospect-22-11-2022
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سيناريوهات مستقبل
األزمة الروسية األوكرانية ٢٠٢٣

استمرار األزمة الروسية األوكرانية على مدار عام ٢٠٢٣ وما بعدها.١

أي ٢ إحداث  أو  املعلنة،  أهدافهما  حتقيق  فـي  وأوكرانيا  روسيا  فشل 
مكاسب إقليمية كبيرة.

احتماالت ضئيلة فـي التوصل إلى اتفاق لوقف إطالق النار بني اجلانبني ٣
خالل العام املقبل.

استمرار الدعم العسكري الدولي ألوكرانيا بشكل قوي فـي عام ٢٠٢٣، ٤
مبا يدعم قدرة كييف على مواصلة القتال. 

من املستبعد قبول روسيا بشروط أوكرانيا إلجراء مفاوضات التسوية؛ ٥
نظًرا إلصرار موسكو على االحتفاظ بالسيطرة على شبه جزيرة القرم. 

من املستبعد حدوث أي تصعيد نووي فـي األزمة الروسية - األوكرانية. ٦

٥٪ نسبة الركود الذي تشهده روسيا فـي عام ٧.٢٠٢٣

فرض الدول الغربية مزيًدا من العقوبات االقتصادية على موسكو فـي ٨
محاولة الستنزافها.

استمرار عزلة روسيا عن الغرب على الصعيد الدبلوماسي واملالي؛ مما ٩
سيعزز اعتمادها االقتصادي بشكل أكبر على الصني.

Source: https://www.fitchsolutions.com/country-risk/russia-ukraine-war-scenario-fighting-continue-through-202
3-ceasefire-still-distant-prospect-22-11-2022


