
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

               

    

 الحرب فً ضل االنمسام الغربً
              

           الشؤون االستراتٌجٌة دمحم الٌمنً الباحث فً

             



 الحرب فً ظل اإلنمسام الغربً

 

روسٌا بدأت تأخذ خطوات مهمة جدا فً الحرب علً أوكرانٌا منها المناطك اإلستراتٌجٌة مثل خٌرسون 

وادٌسا ومناطك أخري وكما نعلم ان روسٌا تسٌطر علً منطمة زاباروجٌا هذه المدٌنة النووٌة والخوف كل 

 دول المجاورة الخوف ان حدث اي صراع هنان سوف ٌاكل األخضر والٌابس لٌس فمط اوكرانٌا بل ال

 

بوتٌن بدأ ٌدخل فً تحالفات جدٌدة من أجل الحلول اإللتصادٌة خاصة مع الصٌن وإٌران والبرازٌل وجنوب 

أفرٌمٌا والهند روسٌا ولعت علٌها عموبات بالجملة ولكن أري ان هذه العموبات المتضرر األول منها الوالٌات 

 ٌن علً الشتاء وٌوجد أزمة حمٌمة علً أرض الوالع المتحدة واإلتحاد األوروبً وحلف الناتو ونحن ممبل

 

اوكرانٌا تمف صلبة امام الدب الروسً بفضل مساعدات امرٌكا وحلف الناتو وبفضل العتاد العسكري 

ملٌار دوالر وهذا الرلم لٌس اول بل منذه الحرب  04والترسانة التً تم إرسالها من جنب امرٌكا بً أكثر من 

 ٌكا تساعد فً ارسال األسحلة المتطورة إلً اوكرانٌا. فً فبراٌر الماضً وامر

 

زٌلنسكً الرجل الذي تحركه الوالٌات المتحدة ٌمٌناً وٌساراً هل الوالٌات المتحدة نجحت فً الحرب األوكرانٌة 

الروسٌة وتركٌع روسٌا بكل الوسائل التً استخدمتها الوالٌات المتحدة فً إستنزاف روسٌا إلتصادٌاً  

 ألول لن: نعم ،ولكن بنسبة للٌلة .وعسكرٌاً 

 

النظام الدولً لبل الحرب الروسٌة األوكرانٌة كان شئ وبعد الحرب شٌئ أخر تنتهً األُحادٌة المطبٌة، وأنا 

أري أن الوالٌات المتحدة تلتمط أنفاسها األخٌرة بخصوص الهٌمنة األمرٌكٌة التً كانت فً الماضً ،الخروج 

ً اإلدارة األمرٌكٌة وسٌطرتها ونفوذها فً معظم المناطك الدولٌة والعربٌة من أفغانستان غٌّر كل شئ ف

 واإلللٌمٌة.

 

 أٌهما أوالً : اإللتصاد أم األمن؟ 

 

 ثمة مدرستان أساسٌتان الٌوم فً علم السٌاسة الدولٌة؛ اللٌبرالٌة الجدٌدة، والوالعٌة الجدٌدة .

اللات اإللتصادٌة الدولٌة كمدخل إلرساء ما تسمٌه السالم تراهن األولً، اللٌبرالٌة الجدٌدة علً تعزٌز الع 

ً باعتبار أن تشابن المصالح االلتصادٌة سوف ٌدفع أصحابها إلً التفاوض  العالمً وحل النزاعات سلمٌا

وتمدٌم التنازالت المتبادلة للوصول على حلول وسطى ، حرصاً علً عدم تضرر تلن المصالح، ولد شكلت 

ة لتعمٌم المنظور اللٌبرالً الجدٌد فً السٌاسة الدولٌة وفً غٌرها، وفً ظل األُحادٌة آلٌات العولمة رافع

 المطبٌة. 

 



أما المدرسة الثانٌة: الوالعٌة الجدٌدة فتري أن الصراعات السٌاسٌة الكبرى  الكاسرة للتوازن ٌحكمها منظور 

 لمجتمعات واألمم من عدم بمائها.األمن المومً؛ أي منظور البماء، أو الوجود والعدم، وبماء الدول وا

 

 ما هً السٌنارٌوهات المتولعة ؟

 

السٌنارٌو األول أن روسٌا سوف تسٌطر علً بعض المناطك ولٌس انضمام تلن المناطك إلٌها فً هذا 

 التولٌت الحرج؛ ألنها تعلم أن الغرب ممبل علً أزمة ولود،  وأزمة غذاء بجانب الركود والتضخم.

علً هذا الوتر ناهٌن أن تم التوصل إلً اإلتفاق النووي مع أمرٌكا وإٌران سوف ٌحدث روسٌا سوف تلعب  

ً بالنسبة لروسٌا وإٌران؛ بمعنً أن هاتٌن الموتٌن ٌكون لدٌهم التحكم بالغرب بخصوص الغاز  أمراً رائعا

 والنفط. 

 

 أما السٌنارٌو الثانً :

 

نٌا أكثر من ذلن، وتدخل فً صدام كبٌر مع روسٌا ولكن تزٌد الوالٌات المتحدة فً إرسال األسلحة إلً أوكرا

بشرط إذا تم إرسال طائرات مسٌّرة وأسلحة متطورة جداً؛ حتً ٌتمكن الجانب األوكرانً تحمٌك بعض األهداف 

 اإلستراتٌجٌة فً بعض المناطك األوكرانٌة .

 

إلى  Nlawانً من طراز صاروخ مضاد للدبابات من الجٌل الث 0444أرسلت المملكة المتحدة أكثر من 

 أوكرانٌا.

 

 تم تصمٌم هذه الصوارٌخ لتدمٌر الدبابات من مسافة لصٌرة بمذٌفة واحدة.

 

من األهمٌة بمكان بالنسبة للموات المسلحة األوكرانٌة التً تحتاج إلى أسلحة على وجه السرعة امتالن هذه 

 الصوارٌخ التً تتمٌز بسهولة النمل واالستخدام. وٌمكن تدرٌب الجندي على استخدامها فً ألل من ٌوم.

 

دورٌة من طراز ماستٌف. كانت هذه عربة مدرعة ألوكرانٌا ، بما فً ذلن عربات ال 024تبرعت برٌطانٌا بـ 

العربات تحظى بشعبٌة كبٌرة لدى الموات البرٌطانٌة فً أفغانستان ألنها توفر مستوى عاٍل من الحماٌة ضد 

 األلغام األرضٌة والعبوات الناسفة.

 

لى االللصراع ممتد لسنتٌن لادمتٌن عأخٌراً البد نعلم أن الحرب لم ولن تنتهً خالل هذه السنة، بل أن   


