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منع االشتباك:
لماذا رفضت إدارة "بايدن" إمداد أوكرانيا بأنظمة صواريخ بعيدة المدى؟

أوكرانيــا  لطلبــات  األمريكيــة  اإلدارة  َتْنَصــع  لــم 
صواريــخ  قاذفــات  بأنظمــة  لمدهــا  المتعــدد 
أهــداف  ضــرب  علــى  قــادرة  المــدى  بعيــدة 
داخــل األراضــي الروســية؛ وذلــك بســبب عــدم 
رغبــة واشــنطن فــي تصعيــد الصــراع ضــد روســيا 
إلــى درجــة تجبرهــا علــى توجيــه ضربــات أقــوى 
مــع  األمريكــي  االشــتباك  ومنــع  كييــف،  ضــد 
روســيا علــى نحــو مباشــر؛ لذلــك اكتفــت اإلدارة 
المــدى  بإرســال صواريــخ متوســطة  األمريكيــة 
قــادرة علــى ضــرب أهــداف محــددة فــي ســاحات 
المعركــة، لتؤكــد بذلــك اســتمرارها فــي مســاندة 

أوكرانيــا.

لعبــت اإلدارة األمريكيــة دوراً مهمــاً فــي تعزيــز القــدرات الدفاعيــة 
ألوكرانيــا؛ لصــد الهجمــات العســكرية الروســية، وتعزيــز قدراتهــا 
علــى الدفــاع عــن وحــدة أراضيهــا وســيادتها؛ حيــث عملــت 
ــة  ــة مــن األســلحة األمريكي ــف بمجموعــة مختلف ــد كيي ــى تزوي عل
ــتخباراتية  ــات االس ــن المعلوم ــورة، فضــاً ع ــخ المتط والصواري
نتهــا مــن اســتهداف بعــض جنــراالت الجيــش الروســي،  التــي مكَّ
وموافقــة الكونجــرس علــى حزمــة مســاعدات عســكرية واقتصادية 
وإنســانية ألوكرانيــا بقيمــة 40 مليــار دوالر، لكنهــا ترفــض تزويــد 
كييــف بأنظمــة قاذفــات صواريــخ بعيــدة المــدى قــادرة علــى 

ضــرب أهــداف داخــل األراضــي الروســية.

أهداف أمريكية
أرســلت اإلدارة األمريكيــة صواريــخ مختلفــة إلــى أوكرانيــا، علــى 
الهاوتــزر،  غــرار صواريــخ “ســتينجر” و”جافليــن”، ومدافــع 
ــى 700  ــا إل ــي تصــل قيمته ــرة، الت ــة األخي ــي الدفع ــل ف وسترس
مليــون دوالر أمريكــي، صواريــخ جافليــن المضــادة للدبابــات، 
ورادارات المراقبــة الجويــة والمركبــات التكتيكيــة، وطائــرات 
مروحيــة، وقطــع غيــار تســمح لكييــف بإجــراء صيانــة علــى 
معداتهــا العســكرية، فضــاً عــن “نظــام الصواريــخ الموجهــة 
ــراز  ــن ط ــون م ــح أن يك ــن المرج ــذي م ــاق”، ال ــدد اإلط المتع
ــي الحركــة. وقــد هدفــت اإلدارة األمريكيــة مــن  “هيمــارس” العال
هــذا الدعــم تحقيــق جملــة مــن األهــداف الرئيســية مــن أبرزهــا:

1- تعزيــز القــدرات الدفاعيــة األوكرانيــة: أشــار العديــد مــن 
العســكرية  اإلمــدادات  أن  إلــى  األمريكيــة  اإلدارة  مســؤولي 
ــى التصــدي  ــة كييــف عل ــى معاون ــا تهــدف إل ــة ألوكراني األمريكي
ذلــك  فــي  بمــا  محــددة،  أهــداف  وضــرب  الروســي،  للغــزو 

الروســية. اإلمــدادات  مســتودعات 
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لماذا رفضت إدارة "بايدن" إمداد أوكرانيا بأنظمة صواريخ بعيدة المدى؟

األمــر الــذي ســيضع القــوات الروســية فــي مــأزق لوجســتي، 
ــه  ــية تواج ــوات الروس ــول أن الق ــة ح ــار المتداول ــط األخب وس
ــي ســاحات  ــة ف ــر مرن ــكات غي ــع تكتي مشــاكل لوجســتية، وتتب
القتــال، بمــا قــد يســاعدها علــى تغييــر موازيــن القتــال لصالــح 

كييــف.

ــش  ــتدرب الجي ــا س ــة أنه ــت اإلدارة األمريكي ــد أوضح وق
األوكرانــي خــال فتــرة قــد تزيــد عــن 10 أيــام، علــى كيفيــة 
ــدء فــي هــذا األمــر  ــخ المرســلة، وســيتم الب اســتخدام الصواري
بســرعة حتــى يمكــن االســتفادة مــن أنظمــة الصواريخ المرســلة 

والمنتجــة مــن جانــب شــركة “لوكهيــد مارتــن”.

ــس  ــر الرئي ــا: ذك ــى ســيادة واســتقالل أوكراني ــاظ عل 2- الحف
ــي 31  ــز” ف ــورك تايم ــة “نيوي ــه بصحيف ــي مقال ــي ف األمريك
مايــو الفائــت بعنــوان “مــا الــذي ســتفعله ومــا الــذي لــن تفعلــه 
أمريــكا فــي أوكرانيــا؟” أنــه يرغــب فــي رؤيــة أوكرانيــا “تنعــم 
ــون  ــار”، وأن يك ــيادة واالزده ــة واالســتقال والس بالديمقراطي
ــاع عــن نفســها وردع أي عــدوان،  نهــا مــن الدف لديهــا مــا ُيمكِّ
وأن تكــون فــي وضــع أفضــل علــى طاولــة المفاوضــات، التــي 

ــى األرض. تعكــس الحقائــق عل

3- إنهــاك القــوة العســكرية الروســية: فــي ظــل تبنــي اإلدارة 
األمريكيــة اســتراتيجية “منافســة القــوى العظمــى” مــع خصَمْيها 
االســتراتيجيَّين: روســيا والصيــن اللتيــن ُتشــكِّان تحديــاً للقــوة 
ــى  ــة إل ــات غربي ــت تحلي ــد ذهب ــاً، فق ــوذ األمريكــي دولي والنف
ــة  ــدرات الدفاعي ــز الق ــن تعزي ــات المتحــدة ترغــب م أن الوالي
األوكرانيــة؛ إلطالــة أمــد الحــرب الروســية فــي أوكرانيــا؛ 

ــا  ــكرياً، كم ــا عس ــية وإنهاكه ــوات الروس ــتنقعاً للق ــون مس لتك
القــوات  بإنهــاك  المنصــرم  القــرن  ثمانينيــات  فــي  فعلــت 
الســوفييتية خــال فتــرة الحــرب البــاردة فــي أفغانســتان؛ وذلــك 
ــز  ــة؛ لترك ــى الســاحة الدولي ــوة الروســية عل ــد الق بهــدف تحيي
الواليــات المتحــدة علــى مواجهــة الصعــود والتحــدي الصينــي 

لهــا. 

4- الــرد علــى انتقــادات الجمهورييــن: يأتــي قــرار اإلدارة 
األمريكيــة مــد أوكرانيــا بالمزيــد مــن األســلحة رداً علــى 
ؤهــا  تلكُّ حــول  األمريكيــة  لــإدارة  الجمهوريــة  االنتقــادات 
ــى  ــة إل ــة العاجل ــاعدات المطلوب ــون والمس ــد الع ــم ي ــي تقدي ف
ــية  ــكرية الروس ــات العس ــة الضرب ــي مواجه ــا ف ــف لدعمه كيي
د الســيناتور الجمهــوري  المســتمرة؛ فعلــى ســبيل المثــال، غــرَّ
“روب بورتمــان” قائــاً: “كان واضحــاً خــال اجتماعاتــي فــي 
أوروبــا، بمــا فــي ذلــك االجتمــاع مــع مســؤول اتصــال أوكراني 
بــارز فــي مركــز القيــادة األوروبيــة للجيــش األمريكــي، ودول 
ــى نظــام األســلحة هــذا  ــاج إل ــا تحت ــة أخــرى، أن أوكراني حليف

ــا”. ــتمر عليه ــوم الروســي المس ــاع ضــد الهج اآلن للدف

دالالت الرفض 
حاولــت أوكرانيــا الحصــول علــى أنظمــة صواريــخ بعيــدة 
المــدى قــادرة – مــن منظورهــا – علــى تغييــر موازيــن 
الحــرب لصالحهــا، لكــن اإلدارة األمريكيــة رفضــت مدهــا بهــذا 
ــدالالت  ــا يحمــل مجموعــة مــن ال ــخ، بم ــوع مــن الصواري الن

ــي:  ــا يأت ــا فيم ــن إيجازه يمك
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1- تجنُّــب التصعيــد ضــد موســكو: فســر الرئيــس “جــو بايــدن” 
عــدم إرســاله صواريــخ بعيــدة المــدى إلــى أوكرانيــا تســاعدها 
علــى ضــرب أهــداف داخــل الحــدود الروســية بــأن الواليــات 
ــك  ــيا؛ لذل ــر بروس ــدام المباش ــي االصط ــب ف ــدة ال ترغ المتح
اكتفــت بالصواريــخ القــادرة علــى ضــرب أهــداف تصــل 
إلــى 80 كيلومتــراً، ولــم ترســل صواريــخ أمريكيــة قــادرة 
علــى ضــرب أهــداف علــى مــدى يزيــد عــن أكثــر مــن 
ــف بنظــام  ــد كيي ــث رفضــت واشــنطن م ــراً؛ حي 298 كيلومت
ــى أن  ــز” ATACMS؛ نظــراً إل ــة “أتاكم ــخ التكتيكي الصواري
ــداف  ــن ضــرب أه ــف م ــن كيي ــى تمكي ــادر عل ــام ق ــذا النظ ه
داخــل األراضــي الروســية، بمــا فــي ذلــك المراكــز الحضريــة 
والقواعــد العســكرية الروســية والمطــارات داخــل بعــض المدن 

ــية. الروس

وعلــى الرغــم مــن إعــان اإلدارة األمريكيــة أن هدفهــا مــن 
عــدم إمــداد كييــف بصواريــخ بعيــدة المــدى تجنــب االنخــراط 
فــي صــراع مباشــر ضــد روســيا؛ قــال “ســيرجي ريابكــوف” 
ــاء  ــة األنب ــن وكال ــاً ع ــي، نق ــة الروس ــر الخارجي ــب وزي نائ
الروســية “ريــا نوفوســتي”، إن “خطــط الواليــات المتحــدة للدعم 
العســكري لكييــف فــي الصــراع تعــدٍّ غيــر مســبوق وخطيــر”، 
ــض  ــا، بغ ــى أوكراني ــلحة إل ــد لألس ــى أن “أي توري ــيراً إل مش
النظــر عــن الحجــج األمريكيــة، يزيــد مخاطــر االصطــدام 

المباشــر بيــن موســكو وواشــنطن”.

يكــون  قــد  دبلوماســي:  اتفــاق  إلــى  التوصــل  2- تشــجيع 
الهــدف مــن عــدم إرســال الواليــات المتحــدة صواريــخ بعيــدة 

المــدى إلــى أوكرانيــا هــو تشــجيع روســيا علــى الدخــول 
ــد تكــون  ــك بعدمــا ق ــا؛ وذل فــي مفاوضــات ســام مــع أوكراني
األخيــرة قــد ضغطــت عليهــا وعلــى مواردهــا العســكرية مــن 
ــي تحصــل عليهــا مــن واشــنطن  ــة الت خــال األســلحة المختلف
وحلفائهــا؛ حيــث قــال الرئيــس “بايــدن”، خــال مقالتــه الســالفة 
هــذا  لحــل  األمثــل  الســبيل  هــي  “الدبلوماســية  إن  الذكــر، 
الصــراع”، مشــيراً إلــى أن الدعــم العســكري المقــدم ألوكرانيــا 
ــا  ــال، ومنحه ــي القت ــود ف ــى الصم ــاندتها عل ــى مس ــدف إل يه

ــكو.  ــع موس ــة المفاوضــات م ــى طاول ــوى عل ــاً أق موقف

3- الحفــاظ علــى مصالــح الحلفــاء األوروبييــن: ال تــزال 
ــك  ــرة مــع روســيا؛ لذل ــح كبي ــي مصال ــدول االتحــاد األوروب ل
لــن ترغــب الواليــات المتحــدة فــي تهديــد تلــك المصالــح؛ 
حيــث إن ممارســة ضغــط قــوي علــى موســكو قــد يدفعهــا 
ــها  ــى رأس ــي عل ــي يأت ــاء، الت ــح الحلف ــرار بمصال ــى اإلض إل
ضــوء  وفــي  الروســي.  بالغــاز  األوروبييــن  الحلفــاء  مــد 
ــخ،  ــة مــن الصواري ــواع معين ــدن” إرســال أن ــك رفــض “باي ذل
موضحــاً أنــه سيســتمر فــي التعــاون مــع الحلفــاء لتطبيــق 
فــي  سيســتمر  كمــا  روســيا،  علــى  االقتصاديــة  العقوبــات 
نهــا  تقديــم أنــواع مختلفــة مــن األســلحة إلــى أوكرانيــا ُتمكِّ
مــن الصمــود، فضــاً عــن المســاعدات الماليــة، والتعــاون 
مــع الحلفــاء لمواجهــة أزمــة الغــذاء العالميــة التــي تزيــد 
ــال  ــريع االنتق ــب تس ــا، بجان ــي ألوكراني ــزو الروس ــبب الغ بس
ــى موســكو،  ــاء عل ــاد الحلف ــل اعتم ــة؛ لتقلي ــة النظيف ــى الطاق إل
ــب  ــو، والترحي ــف النات ــاح الشــرقي لحل ــدرات الجن ــز ق وتعزي
 بانضمــام الســويد وفنلنــدا إلــى الناتــو لدعــم أمــن الحلــف.
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ــات  ــدن” أن الوالي ــة: أوضــح “باي ــا األمريكي ــد النواي 4- تأكي
المتحــدة ال تســعى إلــى اإلطاحــة بالرئيــس الروســي “فاديميــر 
بوتيــن”، كمــا أنهــا لــن تســعى إلــى إذكاء الحــرب بيــن موســكو 
وحلــف الناتــو، وكذلــك لــن ترســل قــوات أمريكيــة للقتــال 
فــي أوكرانيــا، ولــن تهاجــم القــوات الروســية؛ لذلــك امتنعــت 
اإلدارة األمريكيــة عــن دعــم أوكرانيــا بقــدرات عســكرية قادرة 
علــى اســتهداف األراضــي الروســية، لكنهــا دعمتهــا بمــا يؤكــد 
االلتــزام األمريكــي بمســاندة حلفائهــا وأصدقائهــا حــول العالــم.

إنهاك موسكو
ــي  ــا يأت ــول إن الدعــم األمريكــي ألوكراني ــن الق ــاً، يمك وختام
ــى  ــيا إل ــع روس ــي دف ــدة ف ــات المتح ــة الوالي ــار رغب ــي إط ف
طاولــة المفاوضــات، مــن خــالل مســاعدة أوكرانيــا علــى 
الصمــود لفتــرة أطــول فــي الصــراع؛ إلنهــاك الجانب الروســي 
الــذي يعانــي فــي األســاس مــن مشــكالت لوجســتية، كمــا أن 
ــن موســكو  ــل الحــرب بي ــي إشــعال فتي واشــنطن ال ترغــب ف
ــك ســتضر بمصلحــة حلفائهــا  ــو؛ ألنهــا بذل ــف النات ودول حل
داخــل القــارة األوروبيــة؛ لذلــك رفضــت أن ترســل إلــى كييــف 
نهــا مــن اســتهداف األراضــي  صواريــخ بعيــدة المــدى ُتمكِّ

الروســية. 
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