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تحديث الردع:
كيف تؤثر الحرب األوكرانية على االستراتيجية العسكرية األمريكية؟

المتحــدة  الواليــات  األوكرانيــة  الحــرب  دفعــت 
لتطويــر اســتراتيجيتها العســكرية بحيــث تظــل في 
مقدمــة الــدول التــي تمتلــك قــدرات عســكرية 
هائلــة. ومــن شــأن اســتمرار تلــك الحــرب أن يدفــع 
واشــنطن إلجــراء تغييــرات أكبر، ومــن أبرزها أهمية 
االعتماد على الطائرات بدون طيار لتحقيق نتائج 
أكثر كفاءة على أرض الواقع، ولتكبد خســائر أقل، 
ولدعــم ومســاندة القــوات البريــة، بجانــب ضــرورة 
ــر القــدرات النوويــة األمريكيــة  العمــل علــى تطوي
لتكون مواكبة للتطورات الروســية، مع االســتمرار 

فــي دعــم الحلفــاء عســكريًا.

ــذ  ــتمرة من ــزال مس ــي ال ت ــية-األوكرانية، الت ــرب الروس كان للح
ــدة  ــات المتح ــى الوالي ــددة عل ــرات متع ــر 2022، تأثي 24 فبراي
األمريكيــة؛ األمــر الــذي دفــع الكونجــرس طــوال العــام الماضــي 
ــا  ــث تداعياته ــتماع لبح ــات االس ــن جلس ــد م ــد عدي )2022( لعق
ــن  ــات بي ــون مقارن ــد المشــرعون األمريكي ــاً، وعق ــاً ودولي أمريكي
القــدرات العســكرية األمريكيــة ونظيرتهــا الروســية، مشــيرين إلــى 
أن االســتراتيجية العســكرية األمريكيــة فــي حاجــة للتحديــث لتكــون 

ــة. ــر مالءمــة للتطــورات العالمي أكث

كمــا أكــدوا ضــرورة عــدم توقــف واشــنطن عــن التفكيــر فــي 
ــالك  ــل امت ــي ظ ــكو ف ــع موس ــة م ــرب نووي ــدالع ح ــة ان احتمالي
األخيــرة أســلحة نوويــة قــادرة علــى ضــرب أهــداف محــددة؛ مــا 
ــووي  ــوث الن ــر الثال ــي تطوي ــل ف ــتمرار العم ــوة الس ــم للدع دفعه
األمريكــي، ومراعــاة إدخــال تغييــرات جوهريــة فــي االســتراتيجية 
العســكرية األمريكيــة كــي تتماشــى مــع الواقــع الجديــد الــذي 

ــة. ــه الحــرب األوكراني كرســت ل

انعكاسات مختلفة  

مــن المحتمــل أن تســاهم الحــرب الروســية-األوكرانية بــدور 
ــة  ــر االســتراتيجية العســكرية األمريكي ــر وتطوي واضــح فــي تغيي
القائمــة، بحيــث تكــون أكثــر مراعــاة لألخطــاء التــي وقعــت بهــا 
ــر  ــون أكث ــف، وتك ــد كيي ــكرية ض ــا العس ــال عملياته ــيا خ روس
قــدرة علــى اســتيعاب التطــورات التكنولوجيــة التــي يشــهدها 

ــي: ــا يل ــك فيم ــح ذل ــن توضي ــن، ويمك ــم الراه العال
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كيف تؤثر الحرب األوكرانية على االستراتيجية العسكرية األمريكية؟

كشــفت  عســكرياً:  الحلفــاء  دعــم  اســتمرار  ضــرورة   -1
ألوكرانيــا  المســتمرة  األمريكيــة  العســكرية  المســاعدات 
أنــه يمكنهــا لعــب دور حاســم فــي تحويــل مســار الحــرب، 
وإطالــة أو تقصيــر أمــد الصــراع العســكري. بمعنــى أنــه لــوال 
المســاعدات العســكرية األمريكيــة لكييــف لتمكنــت روســيا مــن 
إنهــاء الحــرب لصالحهــا فــي وقــت قصيــر. وهــو األمــر الــذي 
يدعــم فرضيــة اســتمرار واشــنطن – فــي أي حــرب مســتقبلية 
ــاء بالســالح دون أن تضطــر للــزج بقواتهــا  – فــي دعــم الحلف

علــى األرض وتكبــد خســائر بشــرية تتســبب فــي انتقــادات عــدة 
تطــول اإلدارة األمريكية. 

2- تطويــر الثالــوث النــووي األمريكــي: ظهــرت توقعــات 
متعــددة حــول احتماليــة أن تلجــأ روســيا الســتخدام قوتهــا 
النوويــة إلنهــاء الحــرب بصــورة أســرع، وحســمها لصالحهــا، 
وذلــك فيمــا أكــدت موســكو أنهــا لــن تلجــأ لذلــك، ولــن تبــادر 

ــة. ــة نووي بشــن ضرب
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ــة  ــات المتحــدة األمريكي ــد دفعــت الوالي ــك الشــكوك ق  لكــن تل
لعــودة التفكيــر فــي أنهــا ال ُيمكنهــا التخلــف عــن موســكو فــي 
تطويــر قدراتهــا النوويــة، خوفــاً مــن حــدوث حــرب مســتقبلية 
ــة  ــل تكتيكي ــتخدام قناب ــيا باس ــا روس ــوم فيه ــن، تق ــن الدولتي بي
تضــرب أهدافــاً بعينهــا داخــل األراضــي األمريكيــة؛ مــا ُيكبــد 

واشــنطن الخســائر. 

وقــد أعلــن وزيــر الدفــاع األمريكــي “لويــد أوســتن” بالفعــل فــي 
ديســمبر 2022 عــن نيــة الواليــات المتحــدة وخططهــا لتحديث 
الثالــوث النــووي األمريكــي، مشــيراً إلــى أن الهــدف الرئيســي 
وراء ذلــك هــو حفــظ األمــن والســلم العالمييــن، وحمايــة الحلفاء 
فــي “حلــف الناتــو واليابــان وكوريــا الجنوبيــة وأســتراليا”، وهو 
أمــر بــات حتميــاً فــي ظــل اعتــراف “تشــارلز ريتشــارد” القائــد 
فــي البحريــة األمريكيــة، بتقــدم موســكو وبكيــن علــى واشــنطن 
ــق باألســلحة التــي تفــوق ســرعتها ســرعة الصــوت  فيمــا يتعل

)األســلحة فــرط الصوتيــة(.

3- تأكيــد أهميــة العمليــات االســتخباراتية: أكــدت الحــرب 
الروســية-األوكرانية وغيرها من الحروب الســابقة أن االعتماد 
علــى القــوة العســكرية وحــده غيــر كاٍف، وأنهــا يجــب أن تكــون 

مصحوبــة بدعــم اســتخباراتي قــادر علــى رصــد قــدرات العدو، 
وتحديــد أماكــن تمركــزه، ومســتوى تقدمــه لتحديــد الضربــات 
ــه  ــر، خاصــة أن ــق نجاحــاً أكب ــا أن تحق ــي يمكنه العســكرية الت
قبيــل التدخــل الروســي فــي أوكرانيــا تمكنــت الواليــات المتحــدة 
والمملكــة المتحــدة مــن رصــد تحــركات عســكرية روســية على 
الحــدود األوكرانيــة، بمــا يعنــي أنــه مســتقبالً ســتكون ســاحات 
القتــال للقــوات البريــة أكثــر شــفافيًة، ومــن ثــم أكثــر قــدرًة علــى 
تحديــد قــدرات العــدو؛ ولذلــك مــن المتوقــع أن تعمــل واشــنطن 
ــة  ــى معالج ــل عل ــتخباراتية والعم ــا االس ــر قدراته ــى تطوي عل
ــة  ــالل الســنوات الماضي ــت خ ــي تفاقم ــكالت الت ــض المش بع

داخــل أجهزتهــا االســتخباراتية. 

4- تقليــل االعتمــاد علــى الدبابــات التقليديــة فــي ســاحات 
القتــال: مــع تكبــد روســيا خســائر كبيــرة فــي الحــرب بســبب 
ــدة  ــة الواح ــي تصــل تكلف ــا الت ــن دباباته ــر م ــدد كبي ــر ع تدمي
منهــا إلــى مــا يتجــاوز 10 مالييــن دوالر، بينمــا تصــل تكلفــة 
الصــاروخ الواحــد إلــى نحــو مائــة ألــف دوالر أمريكــي، 
ســتفكر الواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي تقليــل االعتمــاد علــى 

ــة. ــات التقليدي الدباب
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ــي  ــي ف ــة األمريك ــاة البحري ــالح مش ــدأ س ــا ب ــل م ــو بالفع وه
تبنيــه عقــب تقليــل مخــزون الدبابــات. وربمــا ســتعمل الواليــات 
المتحــدة علــى إنفــاق المزيــد مــن األمــوال علــى عمليــات 
ــي مواجهــة  ــًة ف ــاءًة وفاعلي ــر كف ــح أكث ــات لتصب ــر الدباب تطوي
ــك  ــدة التــي تمثلهــا الطائــرات المســيرة، وكذل ــدات الجدي التهدي
توظيــف تكنولوجيــا الــذكاء االصطناعــي فــي تطويــر القــدرات 

ــات. ــة للدباب القتالي

5- تعزيــز اســتخدام “الدرونــز” فــي العمليــات العســكرية: من 
المؤكــد أن المكاســب التــي حققتهــا الطائــرات بــدون طيــار فــي 
الحــرب الروســية األوكرانيــة، لفتــت أنظــار الواليــات المتحــدة 
إلــى ضــرورة تكثيــف االعتمــاد عليهــا مســتقبالً، بالنظــر إلــى 
الثقيلــة،  العســكرية  بالمعــدات  بالمقارنــة  تكلفتهــا  انخفــاض 
ــة  وقدرتهــا علــى ضــرب أهــداف محــددة، فضــالً عــن صعوب
الهــدف.  ثــم زادت قدرتهــا علــى تحقيــق  رصدهــا، ومــن 
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن وزارة الدفــاع األمريكيــة )البنتاجــون( 
تخصــص جــزءاً مــن ميزانيتهــا لالســتثمار فــي تلــك الطائرات، 
ــكار أجهــزة استشــعار ورصــد لــردع  وكذلــك تســتثمر فــي ابت

ــة األراضــي  ــز حماي ــار، وتعزي ــن دون طي ــدو م ــرات الع طائ
األمريكيــة. ولكــن يجــب أن يكــون ذلــك مصحوبــاً بالتقــدم الــذي 
ــدة  ــات المتح ــدرة الوالي ــادة ق ــذكاء االصطناعــي؛ لزي ــه ال حقق
ــكل  ــه بش ــرات، وتوجيه ــك الطائ ــن تل ــرب م ــى إطــالق س عل
ــتويات  ــى مس ــاع إل ــى االرتف ــا عل ــادة قدرته ــع زي ــح، م صحي
أعلــى لدعــم القــوات البريــة مــن جهــة، وتقليــل االعتمــاد 
ــن  ــى ماليي ــا إل ــي تصــل قيمته ــر الت ــرات الهليكوبت ــى طائ عل

ــدوالرات مــن جهــة أخــرى. ال

وتجــدر اإلشــارة فــي هذا الصــدد إلى أن الحــرب األوكرانية 
ــر نظــام  ــاع لتطوي ــه وزارة الدف ــى توجي دفعــت الكونجــرس إل
ــا  ــك م ــار، وخصــص لذل ــدون طي ــرات ب ــوة مضــادة للطائ وق
يقــرب مــن 750 مليــون دوالر، مــع تجربــة تنفيــذ انفجــارات 
جويــة كبيــرة أو نبضــات كهرومغناطيســية لمواجهــة األســراب 
ــات  ــتخدام تقني ــع اس ــار، م ــدون طي ــرات ب ــن الطائ ــة م الكثيف
ــذكاء االصطناعــي لتعزيــز القــدرة علــى اســتهداف وتدميــر  ال
الطائــرات بــدون طيــار حتــى تلــك التــي تهاجــم ضمــن أســراب 

بحيــث يتــم مهاجمــة كل مســيرة تلــو األخــرى بشــكل ســريع.
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6- تغليــب اعتبــارات الكفــاءة علــى قــدرات التســليح: قبــل أن 
ــدات أنهــا ســتنجح  ــاك تأكي تخــوض روســيا الحــرب كانــت هن
فــي إلحــاق الهزيمــة بأوكرانيــا بالنظــر إلــى تقدمهــا العســكري 
عليهــا، وخبرتهــا العســكرية الطويلــة المــدى فــي مختلــف 
ــة  ــا العســكرية مقارن ــم قواته ــة حج ــب ضخام الحــروب، بجان

ــف.  بكيي

ولكــن مــع اســتمرار الحــرب، لــم تتحقــق تلــك الرؤيــة، وتــم 
اكتشــاف وجــود ثغــرات فــي القــدرات العســكرية الروســية 
تتمثــل فــي نقــص الكفــاءة، وااللتــزام بالهيراركيــة عنــد تنفيــذ 
ــذي ال يمنــح القــوات العســكرية  األوامــر العســكرية؛ األمــر ال
مرونــة علــى أرض المعركــة للتحــرك وفقــاً لمــا يقتضيــه الواقع 
ال وفقــاً لألوامــر العليــا، فضــالً عــن االســتخفاف بقــدرات 
القــوات األوكرانيــة، عــالوة علــى تقــدم األســلحة الغربيــة 
علــى نظيرتهــا العســكرية بمــا جعلهــا غيــر قــادرة علــى اقتحــام 
العاصمــة األوكرانيــة، وتحقيــق المكاســب الكليــة التــي تطمــح 

إليهــا. 

ــة  ــر المرون ــز عنص ــة تعزي ــد أهمي ــذي أك ــر ال ــو األم وه
ــة  ــى الحرك ــر عل ــدرة أكب ــه ق ــي لمنح ــش األمريك ــل الجي داخ
ــات  ــوات بالتدريب ــد الق ــارك، فضــالً عــن م ــاحات المع ــي س ف
ــية  ــكرية الروس ــدرات العس ــف أن الق ــه كش ــا أن ــة. كم الالزم
ــة التــي يتــم الترويــج لهــا، عــالوة علــى  ليســت بالقــوة المتخيل
تأكيــد ضــرورة دراســة أي خصــم قبــل مواجهتــه منعــاً لتكــرار 

ــرة. ــة كبي ــرية ومالي ــائر بش ــد خس ــاء الماضــي، وتكب أخط

7- الحفــاظ على الشــراكات العســكرية المتعــددة: أكدت الحرب 
ضــرورة أن تقــوم واشــنطن بتعزيــز الشــراكات العســكرية مــع 
مختلــف الحلفــاء؛ لضمــان القــدرة علــى إلحــاق الهزيمــة بالعــدو 
ــو،  ــف النات ــة حل ــك أكــدت أهمي ــة، وكذل ــة ممكن بأســرع طريق
ــجيع  ــك بالتش ــم ذل ــم دع ــيعه، وت ــى توس ــل عل وضــرورة العم
علــى انضمــام الســويد وفنلنــدا إلــى الحلــف. وبالرغــم مــن أن 
واشــنطن كانــت ترغــب بالتركيــز علــى منطقــة المحيطيــن 
الهنــدي والهــادئ فــي وقــف التمــدد الصينــي هنــاك، فــإن تلــك 
الحــرب لفتــت نظرهــا إلــى عــدم قدرتهــا علــى االنفــكاك عــن 
ــائر  ــيكبدها خس ــك س ــارة؛ ألن ذل ــي الق ــن ف ــا األوروبيي حلفائه
جمــة؛ علــى رأســها فقــدان مكانتهــا الدوليــة، مــع تــرك الســاحة 

لــدول أخــرى لتشــغل هــي الفــراغ الــذي ســتتركه. 

8- التطويــع المكثــف لــألدوات الدعائيــة: كانــت الوســائل 
الدعائيــة عامــالً أساســياً اســتخدمته كافــة األطــراف المنخرطــة 
ــات  ــك الوالي ــي ذل ــا ف ــي، بم ــي الصــراع الروســي األوكران ف
للتهديــدات  الترويــج  علــى  عملــت  التــي  ذاتهــا،  المتحــدة 

الروســية ألمــن القــارة األوروبيــة ولحلــف الناتــو وللعالــم 
بأكملــه، وكذلــك اســتهدافها المدنييــن األبريــاء داخــل األراضــي 
ــررة  ــة، مب ــة األوكراني ــة التحتي ــر البني ــع تدمي ــة، م األوكراني
الحاجــة الملحــة الســتمرارها فــي تقديــم المســاعدات العســكرية 
ــم  ــذي يدافــع عــن قي ــا والمعنويــة للشــعب الروســي ال ألوكراني
الديمقراطيــة فــي محاربــة االســتبدادية الروســية؛ مــا يعنــي أن 
ــتقبلية، خاصــًة  ــأي حــرب مس ــاً ب ــت جــزءاً لصيق ــة بات الدعاي
ــى نقــل  ــادرة عل مــع انتشــار وســائل التواصــل االجتماعــي الق
ــه بدرجــة  ــق بأســرع صــورة، وهــو أمــر ســيتم مراعات الحقائ

ــر مســتقبالً.  أكب

9- الحــذر مــن “الحروب الهجينة”: كشــفت الحرب الروســية-
ــف  ــن يتوق ــدو ل ــع الع ــراع م ــي ص ــول ف ــة أن الدخ األوكراني
علــى اســتخدام األدوات العســكرية واســتهداف الجنــود، وإنمــا 
ــة  ــر البني ــر تدمي ــى شــل حركــة الخصــم عب ســيعمل العــدو عل
ــت، واســتهداف المستشــفيات  ــة، وقطــع شــبكات اإلنترن التحتي

ــن. وأماكــن المدنيي

“الخــداع  وتكنولوجيــا  اإلنترنــت  اســتغالل  عــن  فضــالً 
ــج لشــائعات أو بــث  العميــق Deepfake” فــي ســبيل التروي
روح الرعــب والخــوف فــي نفــوس الخصــوم، فضالً عــن تجنيد 
جماعــات معينــة مــن الســكان، ودعــم حركتهــم االنفصاليــة أو 
ــى  ــى االنقــالب ضــد الحاكــم، بجانــب اللجــوء إل تشــجيعهم عل
المرتزقــة الذيــن يحاربــون مــن أجــل المــال فقــط، علــى غــرار 
ــوريين  ــان والس ــر والشيش ــة فاجن ــى مجموع ــيا إل ــوء روس لج
ــد  ــار عن ــي االعتب ــُتوضع ف ــكات س ــا تكتي ــا. وكله ــي أوكراني ف

ــة عســكرية.  صياغــة أي اســتراتيجية أمريكي

10- تطويــر البنيــة المدنيــة الازمــة لمواجهــة أي تهديــدات 
ــة أي  ــن لمواجه ــداد المدنيي ــال أن إع ــن إغف عســكرية: ال يمك
تهديــدات يعتبــر جــزءاً محوريــاً مــن االســتراتيجية العســكرية 
ألي دولــة. وفــي هــذا اإلطــار، يتــم طــرح مالجــئ الطــوارئ 
كأحــد الجوانــب الرئيســية فــي إعــداد المدنييــن لالســتجابة 
الطــوارئ،  مالجــئ  أن  ويبــدو  العســكرية.  للتهديــدات 
وخصوصــاً المرتبطــة بالتعامــل مــع التهديــدات النوويــة، تشــكل 

ــة.  ــدة األمريكي ــى األجن ــة عل ــا المطروح ــدى القضاي إح

ــات المتحــدة وعــدد مــن  ــن الوالي ــرات بي ــد التوت فمــع تزاي
الــدول التــي تمتلــك أســلحة نوويــة، واســتمرار القوات الروســية 
ــدى  ــول م ــاؤالت ح ــاك تس ــح هن ــا، أصب ــف أوكراني ــي قص ف
ــا  ــا عليه ــئ عف ــات بمالج ــك الهجم ــام تل ــود أم ــة الصم إمكاني

ــة.  ــة للغاي ــات بدائي ــاردة، بمواصف ــذ الحــرب الب الزمــن من
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كيف تؤثر الحرب األوكرانية على االستراتيجية العسكرية األمريكية؟

شــركة استشــارات عامــة، متعــددة المهــام، تــم تأسيســها فــي 20 ينايــر 2021، بأبــو ظبــي، دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، تهــدف للتفاعــل مــع 
أنشــطة المجــال العــام فــي أقاليــم العالــم، ودعــم عمليــة تشــكيل السياســات وصنــع القــرار فــي المؤسســات العامــة والخاصــة، وتوســيع التعــاون 
العلمــي واألكاديمــي مــع مراكــز التفكيــر وشــركات االستشــارات. وتشــمل الشــركة مجلســًا للمستشــارين ومجلــس اإلدارة الــذي يشــرف علــى 

مؤسســات متعــددة تتضمــن مركــزًا للدراســات، وإدارة للمشــروعات، ومعهــدًا للتدريــب المتقــدم، ومكاتــب للتمثيــل الخارجــي.

إنترريجونال للتحليالت االستراتيجية
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ــوة بالتزامــن مــع األزمــة  ــدأ بق والالفــت أن هــذا الجــدال ب
النوويــة الكوريــة الشــمالية فــي 2017 التــي وصلــت إلــى حــد 
التهديــد “بالتدميــر الشــامل” مــن قبــل الرئيــس األمريكــي دونالــد 
ترامــب، لكــن دون أخــذ أي احتياطيــات حيويــة؛ فقــد أشــارت 
ــرة  ــع للفت ــئ يرج ــك المالج ــاء تل ــى أن بن ــر إل ــض التقاري بع
ــم  ــا ل ــإن أغلبه ــا ف ــن 1950 و1965؛ ففضــالً عــن تقادمه بي
يشــهد عمليــات تحديــث وال عمليــات صيانــة دوريــة بالطريقــة 
المناســبة؛ لذلــك مــن المتوقــع أنهــا لــن تتمكــن مــن تحمــل 
الضربــات النوويــة الحاليــة؛ وذلــك بســبب اختــالف التكنولوجيا 
المســتخدمة فــي أســلحة الدمــار الشــامل اليــوم عــن تلــك التــي 

اســتخدمت فــي بنــاء المالجــئ النوويــة فــي ذلــك الوقــت. 

تحوالت النظام 

ال يمكــن إغفــال أن الصــراع الجــاري فــي أوكرانيــا، ومســار 
العمليــات العســكرية هنــاك، والتداعيات الناجمــة عن الصراع، 
أكســبت ســيناريو التحــول فــي النظــام الدولــي الراهــن المزيــد 
مــن الزخــم، وهــو األمــر الــذي يفــرض تحديــات علــى الواليات 
المتحــدة التــي ظلــت لســنوات متصــدرة المشــهد العالمــي، 
ومســيطرة علــى قيــادة النظــام الدولــي منفــردًة. ال يمكــن 

إغفــال أن تهديــد مكانــة واشــنطن، ســواء مــن خــال الصيــن 
أو روســيا التــي تنظــر للحــرب األوكرانيــة كمدخــل لتغييــر 
النظــام الدولــي القائــم، يدفــع الواليــات المتحــدة إلــى تطويــر 
اســتراتيجيتها العســكرية إلثبــات تفوقهــا العالمــي، وربمــا 
ــن أجــل  ــي الحــرب م أيضــاً اســتغال االســتنزاف الروســي ف
خدمــة مصالحهــا، ال ســيما أن الحــرب كشــفت لواشــنطن عــن 
ــات العســكرية الروســية،  ــن االســتراتيجيات والتقني ــر م الكثي
وتدعــم  المتحــدة  الواليــات  تخــدم  ربمــا  الحــرب  أن  كمــا 
صورتهــا العســكرية مــن زاويــة إثبــات قدراتهــا وفاعليــة 
ــه  ــي وج ــوف ف ــى الوق ــا عل ــي ســاعدت أوكراني أســلحتها الت

ــية.  ــلحة الروس األس

بشــكل مجمــل، يتوقــع مــع عــدم وجــود أي مؤشــرات علــى 
انتهــاء الحــرب الروســية األوكرانيــة علــى المــدى القريــب، أن 
تســهم فــي تغييــر البيئــة الجيوسياســية العالميــة؛ مــا يفــرض 
علــى الواليــات المتحــدة األمريكيــة إحــداث تغييــرات فــي 
ــورات  ــر ماءمــة للتط ــون أكث اســتراتيجياتها العســكرية لتك

ــك الحــرب. ــة، والتحالفــات التــي ســتفرزها تل العالمي


