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 قراءة يف الرؤية األمريكية للحرب الروسية األوكرانية 
 د. خالد هنية 

املحاذية تتصاعد   املناطق  في   
ً
تحديدا الروس ي،  التقدم  مدي  الفت  بشكل  ٌتظهر  والتي  أوكرانيا  في  الدائرة  الحرب 

  لروسيا، على الرغم من األثمان التي تدفعها األخيرة،  وهي طبيعة الحرب وطبيعة فصولها، ح
ً
 غربيا

ً
يث ترى موقفا

ط  تفرضها  كثيرة  لتحديات  نتيجة  املباشر،  التدخل  على  قادر  من غير  الرغم  على  أوروبا،  شرق  في  األزمة  بيعة 

 بقوة 
ً
أوروبا، والتي صرحت كل من فرنسا وأملانيا تحديدا التي قدمتها بعض دول  املساعدات العسكرية واإلغاثية 

إلضافة للمشاركة في العقوبات التي فرضها الغرب، على الرغم من  التأكيد أنها تدعم أوكرانيا بصواريخ فتاكة، با

 ر تدفق الغاز الروس ي إليها. على استمرا 

فإن اإلدارة األمريكية التي حركت وحفزت هذه األزمة، وفق الشكل الذي يساهم في بناء سردية جديدة   وفي املقابل:

لب األوربي ال سيما شرق القارة، والتي اخترعت من خاللها أن في طبيعة التوجهات مع روسيا والصين وكذلك في الق

( التي إستونيا، والتفيا، وليتوانيا  (ر، وأنه ممكن أن يتحرك في دول البلطيق في املستقبل،  بوتين يسعي لروسيا أكب

 تعتبر دول في حلف الناتو. 

لى استراتيجية توسيع  ات املتحدة ععملت الوالي  1م في بوخارست عاصمة رومانيا، 2008في قمة لحلف الناتو عام  

يا والتي ادعت فيه، أنه يهدف إلي خنق الرؤية الروسية في التوسع في شرق أوروبا الحلف السيما في جورجيا وأكران

واستعادة مكانة االتحاد السوفييتي، وفي سياق آخر أعلنت أن الهدف منه هو تحقيق االزدهار وتنمية اقتصاديات  

الكبيرة، األمر   أوروبا والعالم، إال  الرمال وبدأت تبدى مخاوفها  في  الذي كان مثابة إعطاء    أن روسيا وضعت خط 

الضوء األخضر لروسيا للتقدم نحو كييف في مقابل رفض أملانيا القاطع لذلك في وقتها ومازال املوقف األملاني بهذا 

تيراد الغاز من روسيا، وخلق حالة من الشكل، على إثر املخاوف التي ستنعكس على الدول األوربية ال سيما في اس 

 وبي.الالاستقرار في القلب األور 
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موقف  فإن  أوكرانيا،  في  بالدخول  الروس ي  القرار  وعقب  األمريكية،  اإلجراءات  حيال  الروسية  املخاوف  ظل  وفي 

 ت أهمها: ويمكن استنباط رؤيتها بعدة اعتباراالواليات املتحدة يظهر حتى اآلن أنها لن تتدخل في هذه الحرب، 

يمكنهم تحمل تبعات االحتالل الكامل ألوكرانيا، وهذا بدوره    ـ تعتقد اإلدارة األمريكية أن الروس غير قادرين أو ال1

والذي   الروس ي،  اإلجراء  هذا  مخاوف  من  تحد  أخرى   
ً
أهدافا لها  أن  اعتبار  على  األمريكية،  املخاوف  من  سيحد 

 يستنزف األخيرة هناك. 

ة أن طبيعة االقتصاد ا بطرق مختلفة، حيث تعتقد اإلدارة األمريكيط على روسيا واحتوائهـ تحاول أمريكا الضغ2

حالة  سيخلق  ألوكرانيا  الروس ي  الدخول  أن  وترى  عليه،  الغربية  العقوبات  أمام   
ً
كثيرا الصمود  يمكنه  ال  الروس ي 

في امللف االقتصادي(، تجعل  
ً
الباردة )تحديدا  ملعطيات الحرب 

ً
الروس ي الذي ال يمكنه تحمل   توازن جديدة وفقا

 السيطرة أعباء الحرب كاملة واصطدامه بعقبة ا
ً
لعقوبات إلي احتمالية تقليص أهدافه من هذه الحرب، تحديدا

 من هذه الحرب. 
ً
 على نصف أوكرانيا على اعتبار أنه الهدف شبه املعلن في الرغبة الروسية أيضا

 ا هنا عن االقتصادلحقيقي لها على املدي االستراتيجي، وإذا تحدثن ـ في ظل أن أمريكا ترى في الصين هي التهديد ا3

الصيني، فإنك تقف أمام اقتصاد متنوع وذا قدرة عالية على التشكل في ظل التحديات، ووصوله لكل األسواق بكل 

ا غير  نسمة،  مليون  وأربعمائة  مليار  نحو  تعدادها  بلغ  التي  الهائلة  البشرية  القوة  عن  ناهيك  لكتلة األسعار، 

يات املتحدة فتصبح غير قادرة على مواجهة الصين، الجغرافية املنفتحة على العالم، وهذا يزيد من مخاوف الوال 

 ناهيك عن تقاربها مع روسيا وتعويض العجز املشترك بين البلدين. 

ر في األزمات، مع  يتطلب جهد كبير وكفاءة عالية في التعامل األمريكي، في ظل عدم قدرتها على التدخل املباش وهذا  

األوروبي ال سيما أملانيا التي تستورد  هذا التحدي من منظور مختلف، تحاول فيه أمريكا الضغط على دول االتحاد  

 بط العالقات األملانية معها.% من الغاز املسال من روسيا، األمر الذي سيزيد من ضوا40

بين روسيا والواليات  4  من تدهور العالقات 
ً
ـ عالوة على ذلك، يقول الخبير االقتصادي فيكتور الشون: إن مزيدا

النفط املتحدة   يلغي حقيقة اعتماد أوروبا موضوعيا على إمدادات  الروس ي لن  للغاز  بالبحث عن بدائل  والتلويح 
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بل حتى املشاركة لتخلي عن روسيا كمصدر للطاقة،  لن يكون بمقدورها، ليس فقط ا  والغاز من روسيا، وبالتالي،

 2. بفرض عقوبات جدية على موسكو

في  الطاقة  من صادرات  األكبر  النصيب  على  السيطرة  في   تكمن  األمريكية  الرؤية  فإن   :
ً
تحديدا النقطة  هذه  وفي 

: استراتيجية الضغط األول اهين  ي، فإنها تعمل مع أملانيا باتجالعالم، فتحاول أن ال ينازعها أحد في هذا األمر وبالتال

% عن الغاز الروس ي، وغير ذلك جودة املنتج  25بهدف استيراد الغاز منها، والذي تزيد تكلفته على أملانيا ما نسبته  

ي األكبر األمريكي باإلضافة إلي الظروف الغير مهيأة الستقبال الغاز األمريكي،  وخصوصا من الخصم الجيوسياس 

الحد من مخاوف استقالل أملانيا عن أوروبا، مما يزيد من مخاوف انهيار العقد األوروبي   الثاني: واألمر  بالنسبة لها.  

 كأول محطة اهتمام أمريكي لها، وارتهانها للتحديات الروسية في االبتزاز االقتصادي. 

ازن الستنهاض يكية أن تعمل على حالة من التو ولذلك فإن مسرح العمليات املعقد الذي تحاول فيه اإلدارة األمر 

القارة األوروبية تجاه الخطر الروس ي وجعلها تتحرك بشكل أكبر، في ظل التحديات التي تواجهها، فهي بذلك تسخن 

التي تريد الصين أن تحقق فيها تنمية استراتيجية، مما   الروس ي أو تسخن املناطق  مناطق هامة تحد من الطموح 

العقبات   تو يزيد   
ً
أيضا وهي  الحرير،  طريق  لزيادة  على  أخري،  جهة  من  والصيني  الروس ي  التقارب  مواجهة  في  ازن 

 املخاطر على هذه العالقات. 

 خالصة:
إن الواليات املتحدة األمريكية وعلى الرغم من أنها تسير بخطوات شائكة في تعاطيها مع امللفات الدولية، حيث أن 

قدرته عدم   
ً
جيدا تدرك  بايدن  بالتدخلإدارة  املباشر  التأثير  على  يجعلها    ا  فهذا  العالم،  من  مختلفة  ساحات  في 

 لسياسة تحريك األزمات مع الصين من جهة )خنق طريق الحرير_ تطويق املنظمات التي تشترك فيها 
ً
تتحرك وفقا

الحزام والطريق( بها خطة  تمر  الطرق  الروس ي ال سيما  الجوار  وتفجير    الصين ال سيما منظمة شنغهاي_ اشعال 

ير دون دفع النفقات على الحروب، والتي تساهم في الحد من املخاطر الناجمة عن التحالف  األزمات تحت بند التأث

 الروس ي الصيني والتوسع لنفوذهما في العالم. 
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 أمريكي في املرحلة املقبلة بفتح مساحات تنافس بين الصين وروسيا في آسيا بعد فحص  
ً
وعليه: ربما نشهد سلوكا

في أو وقر   يختلف عن مشهد الحرب  اءة أمريكا لنتائج الحرب 
ً
 مهما

ً
كرانيا، وهي املساحة التي يمكن أن تكون متغيرا

الباردة بالنسبة لروسيا في تحقيق البدائل االقتصادية وتجاوز أزمة العقوبات، تبقى هذه املساحة الساخنة األكثر 

 في مسرح العمليات األمريكي التي يمكنها التأ
ً
 ثير عليها بشكل مباشر. تعقيدا
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