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جواب سؤال
تداعيات احلرب الروسية يف أوكرانيا
السؤال:
جاء يف موقع فرانس 24بتاريخ ( :2022/10/01أعلن متحدث ابسم اجليش األوكراين دخول قواته إىل بلدة ليمان شرق
البالد (مبنطقة دونيتسك) بعد حماصرة القوات الروسية ،)...وكان الرئيس الروسي بوتني قد أمر يوم األربعاء (أبول تعبئة يف بالده
منذ احلرب العاملية الثانية بعد انتكاسة كبرية يف ساحة املعركة أبوكرانيا ...يورونيوز  )2022/09/21وقد جاء ذلك بعد هجوم
مضاد استعادت أوكرانيا خالله مناطق واسعة كانت روسيا قد احتلتها( :قال انئب وزير الدفاع األوكراين اليوم األحد يف تصرحيات
لفضائية احلرة أن أوكرانيا استعادت  10آالف كم مربع كانت روسيا احتلتها يف شرق أوكرانيا ...وأوضح أن كييف تلقت كثريا
من الدعم من الدول الغربية وجنحنا يف هجومنا املضاد يف الشرق ...البلد ،األحد .)2022/09/18
والسؤال اآلن :هل روسيا ضعيفة حقا من الناحية العسكرية؟ أم أن إمدادات السالح الغريب قد تضاعفت بشكل كبري؟ وهل

ستقلب التعبئة اجلزئية جلنود االحتياط يف روسيا األمور؟ مث ما داللة ضم روسيا للمناطق األوكرانية األربع مع أن أوكرانيا أعادت يف
اليوم التايل ليمان وهي جزء منها؟ وهل ميكن تراجع روسيا عن الضم؟
اجلواب:
حىت تتم بلورة تلك احلقائق املستجدة وإدراك أبعادها وتداعياهتا ال بد يف البداية من التأكيد على أن احلروب الكبرية هي أسرع
وأضمن طرق التغيري يف موازين القوى الفعلية ،هكذا هي عرب التاريخ ،ومبتابعة تطورات احلرب يف أوكرانيا يتبني:
 -1مل تشعل روسيا احلرب يف أوكرانيا من ابب الدفاع عن الناطقني ابلروسية يف منطقة الدونباس فحسب وإن كانت تذرعت
هبا ،بل أشعلتها لتعزيز مكانة روسيا الدولية ،وكانت على عتبة إشعاهلا للحرب تطلب ضماانت أمنية من أورواب وأمريكا وحلف
الناتو ،وكانت تلك الضماانت تشمل عدم ضم أوكرانيا حللف الناتو ،وهذه األهداف الروسية والنامجة عما يعتربه الروس ظلما غربيا
حبق روسيا وإجحافا ملكانتها الدولية بوصفها قوة نووية من الطراز األول كانت واضحة يف كل التصرحيات الصادرة عن موسكو
قبيل احلرب ،وما يؤكد ذلك أيضا إصرار موسكو على تلك الضماانت وأن تقدمها أمريكا والغرب بصورة مكتوبة .لذلك ،وهذا
مهم للغاية فإن أمريكا وتبعتها يف ذلك أورواب قد تعاملت مع احلرب الروسية على أهنا مترد على النظام الدويل وليس جمرد مطالبات
أرضية من أوكرانيا أو دفاعا عن الروس شرقي أوكرانيا ،وكان هذا التعاطي األمريكي والغريب خمتلفا متاما عن مثيله سنة  2014عندما
ضمت روسيا إليها شبه جزيرة القرم ،أي أنه كان على مستوى التعاطي مع دولة كربى تتمرد على النظام الدويل الغريب الذي تتفرد
أمريكا وحدها بقيادته.
 -2لذلك كان الرد األمريكي واألورويب شديدا ضد روسيا ،ومل تتوقعه روسيا اليت تشتهر ابلغباء السياسي ...ففرضت أمريكا
وأورواب عليها عقوابت هي األقسى عرب التاريخ ،ومجدت أمواهلا ابخلارج ،وقطعت تلك الدول أواصرها مع روسيا رغم شدة حاجة
أورواب للنفط والغاز من روسيا ،وأخذت أورواب ،خاصة أملانيا تتسلح من جديد وأخذت أمريكا ومعها أورواب تقدم الدعم العسكري
بكثافة ألوكرانيا .وعلى وقع احلرب الروسية يف أوكرانيا أظهرت أمريكا قيادهتا للغرب بشكل واضح ال لبس فيه بعد أن صارت حمل

شك إابن حقبة الرئيس السابق ترامب ،وسدت الكثري من الثغرات يف عالقاهتا مع حلفائها ،وألن حقيقة القوة الروسية اليت تدفع
مبوسكو إىل األمام مل تكن واضحة يف بداية احلرب كما هي واضحة اليوم بعد أكثر من نصف عام على دخوهلا أوكرانيا فإن أمريكا
قد أخذت تقدم املساعدات العسكرية ألوكرانيا ابلتدريج ،وكانت تراقب رد فعل موسكو حيال ذلك ،ومع مرور الوقت أخذت
اخلطوط الروسية احلمراء تتساقط واحدا تلو اآلخر ومن مث أخذت أمريكا ويتبعها حلفاؤها تسقط خطوط روسيا احلمراء ،مث
تتجاوزها ملا بعدها دون أن تتمكن روسيا من ردعها ،وكان إسقاط هذه اخلطوط يتمثل بتقدمي املساعدات العسكرية ألوكرانيا
وزايدهتا كما ونوعا ،من الدفاع للهجوم ...وهكذا فبعد أن كانت أمريكا ال تشجع أوكرانيا على مهامجة روسيا يف جزيرة القرم
صارت تشجعها...
 -3بغبائها االسرتاتيجي اندفعت روسيا بتهور حتتل األراضي األوكرانية ،ولشعورها ابالستعالء على أوكرانيا فقد اندفعت يف
العمق ابجتاه العاصمة كييف ،وفشلت يف احتالهلا وتراجعت إىل الدونباس ،لكن هذا الرتاجع كشف عن ضعف كبري يف اجليش
الروسي ،فال أظهرت روسيا طائراهتا وسيطرت على األجواء يف أوكرانيا وال استطاعت تقدمي الدعم اللوجسيت لقواهتا املتقدمة ،وقد
تفاجأت حبجم املقاومة األوكرانية على عكس ما توقعته استخباراهتا ،وهكذا انكشف ضعف عسكري خطري يف اجليش الروسي
أوجد آماال كبرية يف واشنطن هبزميته يف أوكرانيا ،وتبني أن أحاديث الرئيس الروسي بوتني عن القوة الروسية مل تكن متوافقة مع األداء
امليداين الضعيف جليشه ،وعلى وقع هذا الوهن املنكشف على أرض الواقع عادت السفارات األجنبية إىل كييف بعد إغالقها
وأصبح املسؤولون الغربيون يتوافدون على العاصمة األوكرانية ترتى...
 -4مث صارت أمريكا تعلن أهداف املساعدات العسكرية ألوكرانيا ،وكان إلعالن هذه األهداف األمريكية وقع الصاعقة يف
موسكو ،وقامت أمريكا جبمع املعلومات االستخباراتية امليدانية عرب األقمار الصناعية لصاحل أوكرانيا وقدمت هلا املشورة العسكرية
حىت إن رئيس هيئة أركان اجليش األمريكي قال أبنه يتصل بنظريه األوكراين سبع مرات يف األسبوع (قناة اجلزيرة ،أيلول ،)2022
وبكل املقاييس فإن معىن ذلك أن أمريكا تعترب احلرب يف أوكرانيا حرهبا ولكن دون املشاركة املباشرة فيها ،وفعال تعلن أمريكا بشكل
أسبوعي عن تقدمي مساعدات عسكرية إضافية ألوكرانيا مبليارات الدوالرات .مبعىن أن أمريكا عازمة على هزمية روسيا يف أوكرانيا
وشطبها من قائمة الدول الكربى ،وهذا ما ابتت تدركه روسيا ولكن بعد فوات األوان!
 -5ومما ينكشف أيضا من مؤشرات الوهن االسرتاتيجي لروسيا أهنا استمرت بتوريد النفط والغاز ألورواب خالل ستة شهور من
احلرب مع أن أورواب تعلن جهارا هنارا أهنا يف طريقها األكيد للتخلي عن واردات النفط الروسية وكذلك الغاز ،أي أهنا مل تبادر بقطع
النفط والغاز عن دول تعلن عداءها هلا صباحا ومساء ،وهذا يشري إىل شدة حاجة موسكو للمال على الرغم من تبجحها أبن
اقتصادها مل يتأثر ابلعقوابت الغربية وأن الروبل صامد أمام العقوابت! وإذا كانت روسيا قد قطعت خط إمداد الغاز "نورد سرتمي "1
ابلكامل مطلع أيلول  2022قبل التفجريات إال أن ذلك قد جاء متأخرا للغاية ،وظلت تعلن أبهنا مورد موثوق للطاقة ،هذا من
انحية ،ومن انحية أخرى فإن اخلطوط األخرى لتوريد الغاز إىل أورواب مثل خط "ايمال" العابر لبولندا وخطوط "بروجرس" و"سيوز"
العابرة ألوكرانيا وخط "ترك سرتمي" العابر لرتكيا ال تزال تعمل وتغذي أورواب ابلغاز ،اللهم ابستثناء تلك الفروع اليت قطعتها بولندا
وأوكرانيا ومل تقطعها روسيا ،فحاجة روسيا للمال قد أفقدهتا كرامتها على الساحة الدولية ،وهذا يتناىف مع جهودها قبيل احلرب
لتعزيز مكانتها الدولية!...
 -6مث إن روسيا قد تفاجأت ابملواقف الصينية األخرية واليت ظهرت خالل قمة مسرقند لقادة منظمة شنغهاي اليت انعقدت
منتصف أيلول/سبتمرب  ،2022أي بعيد هزائم روسيا يف خاركوف ،تلك املواقف اليت كشف عنها الرئيس الروسي نفسه حني

أعرب عن تفهمه لـ"خماوف الصني وقلقها" من احلرب يف أوكرانيا ،و(قال بوتني  -يف أول لقاء مع نظريه الصيين منذ بدء احلرب
الروسية يف أوكرانيا  -إن روسيا تقدر موقف الصني "املتوازن" بشأن األزمة األوكرانية .اجلزيرة نت ،)2022/9/15 ،وهكذا تبني
لروسيا أبن الصني اليت وقعت معها اتفاقية تعاون "ألبعد احلدود" قبيل احلرب يف أوكرانيا قد صار موقفها "متوازان" ،أي ال هي مع
روسيا وال هي مع أوكرانيا والغرب ،وفعال امتنعت الصني عن جمرد ذكر اسم "أوكرانيا" يف بياانهتا املشرتكة مع روسيا يف قمة شنغهاي
ويف تصرحيات رئيسها ،بل كانت تلمح لذلك تلميحا .وال يشك عاقل أبن أمريكا تبني للصني خطورة قيامها أبي مساندة لروسيا
يف حرهبا يف أوكرانيا ،وهو أمر ال شك أبن الصني تستجيب له خشية على جتارهتا الدولية ...ولذلك فهي مل تؤيد روسيا ضد قرار
جملس األمن الذي استنكر ضم املناطق األربع يف أوكرانيا ،فقد نشرت فرانس  24يف  2022/10/1ما يلي (استخدمت روسيا
اجلمعة حق النقض "الفيتو" ملنع تبين مشروع قرار يف جملس األمن الدويل يدين إقدامها على ضم أربع مناطق أوكرانية ...ومشروع
القرار الذي أعدته الوالايت املتحدة وألبانيا أيدته عشر دول أعضاء يف مقابل امتناع أربع دول عن التصويت هي الصني واهلند
والربازيل والغابون.)...
 -7ويف ضوء كل ما ذكر فإن اهلجوم الروسي على أوكرانيا الذي مل ينجح يف استسالم أوكرانيا لشروط روسيا يكشف عن
ضعف عسكري خطري لروسيا ،ويكشف عن دعم عسكري نوعي وكبري من أمريكا والغرب ألوكرانيا ،بعضه معلن وبعضه اآلخر
خفي ،وألن روسيا قد رأت هذه احلقائق اجلديدة واليت مل تتوقعها قبل احلرب فقد ذ ّكر الفروف يف  2022/9/12أبن روسيا ال
ترفض املفاوضات مع أوكرانيا (قناة اجلزيرة )2022/9/12 ،ولكنه يدرك أبن شروط االستسالم الروسية اليت وضعت على طاولة
أوكرانيا يف أايم احلرب األوىل قد تبخرت ،وليس هناك أمل إبعادة تلك الشروط الروسية إال ابستخدام روسيا لألسلحة النووية ،وهي
رمبا آخر أوراق روسيا على اإلطالق ،ولكنها تعلم كذلك أبن استخدام األسلحة النووية سيجر أمريكا للحرب بشكل أو آبخر،
وهي تعجز عن حتقيق النصر يف حرهبا مع اجليش األوكراين الذي يتلقى مساعدات أمريكية فكيف ميكنها حتقيقه إذا شارك اجليش
األمريكي يف احلرب ،لذلك فإن روسيا بعد اهلجوم األوكراين يف وضع "حيص بيص".
 -8أدركت روسيا كل تلك املخاطر ،وأظهر رئيسها رفضه للهزمية فـ(أعلن الرئيس الروسي فالدميري بوتني التعبئة اجلزئية
للجيش ،مشريا إىل تعرض بالده لتهديدات نووية .اجلزيرة نت ،)2022/9/21 ،وكذلك (أعلن ممثلو مقاطعات لوغانسك
ودونيتسك وخريسون وزاابروجيا املدعومون من روسيا ،عزمهم تنظيم استفتاءات لالنضمام إىل روسيا يف الفرتة من  23إىل 27
سبتمرب/أيلول اجلاري .وكالة األانضول الرتكية ...)2022/9/21 ،وفعال مت االستفتاء وكان الضم ...نشرت اجلزيرة نت يف
 2022/9/30ما يلي( :أعلن الرئيس الروسي بوتني أن مناطق لوغانسك ودونيتسك وزاابروجيا وخريسون األوكرانية ابتت روسية
كما ندد يف خطاب مطول مبا مساه سيطرة الغرب على النظام العاملي بينما أكد الرئيس األوكراين زيلينسكي اختاذ بالده "خطوة
حامسة" ردا على اإلجراء الروسي) .ومع ذلك فقد استمر اجليش األوكراين يف األعمال العسكرية داخل هذه املناطق األربع ...جاء
يف موقع فرانس 24بتاريخ ( :2022/10/01أعلن متحدث ابسم اجليش األوكراين دخول قواته إىل بلدة ليمان شرق البالد بعد
حماصرة القوات الروسية حول معقل شديد األمهية ملوسكو فيما أكدت روسيا أن آالفا انسحبوا من البلدة وسط استمرار القتال
وأييت ذلك فيما تواصل موسكو التصعيد سياسيا بعد أن صادق الرئيس الروسي فالدميري بوتني اجلمعة على ضم أربع مناطق
أوكرانية ...وكتبت وزارة الدفاع األوكرانية على تويرت (قوات اهلجوم اجلوي األوكرانية تدخل ليمان مبنطقة دونيتسك) وقبل ذلك بقليل
قال اجليش األوكراين إنه حياصر آالفا من اجلنود الروس يف هذه البلدة الواقعة يف منطقة دونيتسك اليت ضمتها روسيا اجلمعة).
 -9وبتدقيق النظر يف هذه املواقف الروسية بعد كل ما حدث يتبني ما يلي:

أ -كما هي عقلية الروس عرب التاريخ فإن روسيا تنظر إىل املكاسب األرضية وتريد احلفاظ عليها أبي مثن ،لذلك تقوم إبجراء
استفتاءات يف املناطق اليت سيطرت عليها كليا أو جزئيا لضمها إىل روسيا ،وجعل ذلك أمرا واقعا .مبعىن أن روسيا تريد أن تقول
أبن هذه املناطق اجلديدة (لوغانسك ودونيتسك وزاابروجيا وخريسون) قد أصبحت أراضي روسية وأن اهلجوم عليها هجوم على
روسيا ،وأن هذا قد يقتضي الدفاع عنها ابستخدام أسلحة نووية حبسب مقتضيات ما تسميه روسيا "عقيدهتا العسكرية-النووية"،
أي أهنا تريد إرهاب أمريكا والدول األوروبية خبطورة دعم اجليش األوكراين مبهامجة أراض روسية وترهيب اجليش األوكراين نفسه .إن
هذا كله يدل على ضعف اجليش الروسي وأنه يلجأ إىل التلويح ابألسلحة النووية بعد عجزه عن النصر يف أوكرانيا رغم ما يشبه
االتفاق الدويل على حترمي استخدامها يف احلروب...
ب -إن إعالن التعبئة العامة جزئيا لتجنيد  300ألف جندي من االحتياط ،وقد يتم جتنيد رقم أكرب بكثري ،كل ذلك يدل
بشكل غري مباشر على ضعف اجليش الروسي وأنه عاجز عن حتقيق أهداف روسيا يف أوكرانيا وأن ثقل اخلسائر البشرية اليت حلقت
به جعلته حباجة لالحتياط ،ومع ذلك ال تزال روسيا تتبجح أبهنا ال ختوض حراب وإمنا عملية عسكرية خاصة.
 -10إن الراجح هو أن احلرب يف أوكرانيا قد دخلت طورا تصعيداي تكتنفه خطورة كبرية ،فإذا ما أرادت روسيا أن ترد
االعتبار لنفسها فإهنا ستقوم حبرق األخضر واليابس يف أوكرانيا يف قادم األايم ،هذا إذا كانت متتلك القدرة واإلرادة لفعل ذلك،
والكثري من املؤشرات تدل على تناقص قدرهتا ووهن إرادهتا ،فروسيا قد أدركت بعد فوات األوان أهنا بشكل أو آبخر يف مواجهة
أمريكا والدول األوروبية على الساحة األوكرانية ،وإذا كانت الدول األوروبية تبقي فتحة صغرية من ابهبا مواربة لروسيا ،بعكس
أمريكا اليت أدارت لروسيا ظهر اجملن ،فإن خطط أورواب للتخلي عن النفط الروسي هناية هذا العام وبعده الغاز ،كل ذلك جيعل من
دول أورواب أكثر شراسة يف التصدي لروسيا ،وهذا ظاهر من تصاعد نربة األملان ضد روسيا وتصاعد تسلح أملانيا .فروسيا أرادت
من استفتاءات املناطق األوكرانية لالنضمام إىل روسيا أن جتعل املكاسب الروسية يف هذه املناطق أمرا واقعا يسلم هبا اجلميع ،وأبقت
على غموض استخدام األسلحة النووية للدفاع عن هذه املناطق ،ولكن الغرب رفض هذه االستفتاءات وأعلن أبنه مستمر يف دعم
أوكرانيا عسكراي ،بل وقدم منظومات دفاع جوي أكثر تطورا ألوكرانيا ،وهنا زاد املأزق الروسي تعقيدا.
 -11أما موضوع إعالن التعبئة ،فوفق خرباء عسكريني فإن مسألة التعبئة وجلب جنود االحتياط غري املدربني لن يفيد اجليش
الروسي كثريا ،فمسألة ضعف اجليش الروسي أعمق بكثري من أن جيربها زايدة يف العديد ،فهي مشكلة قيادة ومشكلة معدات غري
متوفرة اليوم يف روسيا ،وعلى الرغم من أن روسيا تشغل مصانعها العسكرية ومصانع اإلنتاج املزدوج لصاحل اجليش أبقصى طاقة
وكأهنا يف حرب عاملية إال أن ذلك لن يكون حامسا ألن أمريكا ودول أورواب تقوم بتزويد أوكرانيا مبا يلزم جيشها أيضا ،وإذا ما
استمرت اخلسائر الثقيلة للجيش الروسي يف أوكرانيا فإن ضغطا كبريا سيتعرض له الكرملني من داخل روسيا لوقف احلرب .وسيزيد
من هذا الضغط ما حصل من تفجريات خلطوط نورد سرتمي الروسية يف حبر البلطيق وما ينتج عنها من انقطاع آمال أورواب ابلغاز
الطبيعي الروسي الرخيص ،وكل هذا جيعل روسيا يف مواجهة عداء أورويب أكرب يتمثل يف زايدة دعم اجليش األوكراين وضعف
األصوات األوروبية املنادية ابلتصاحل مع روسيا للحصول على الغاز الرخيص .هذا ابإلضافة إىل تراجع املواقف الصينية ومن مث يزداد
شعور روسيا أبهنا وحدها يف ميدان املواجهة مع أمريكا والغرب ،مبعىن أن الصني ختلت عنها بشكل كبري ،وهذا كله يثري انتقادات
داخلية واسعة لقادة الكرملني أبن حساابهتم كانت خاطئة ،أي حتميلهم الورطة الروسية اجلديدة.
 -12وأما التهديدات النووية الروسية ،فهي أوال تفتقد اإلرادة الفعلية إذ مل تالحظ االستخبارات الغربية أي حتركات جديدة
لقوات روسيا النووية ما يزيد اعتقاد الغرب أبن هتديدات بوتني هذه أقرب إىل التخويف منها إىل االستخدام الفعلي لألسلحة

النووية .وألن أمريكا والدول األوروبية مل تظهر رعبها من أسلحة روسيا النووية رغم أهنا قالت أبهنا أتخذ هذه التهديدات على حممل
اجلد ،ال سيما وأن املقصود هو غالبا الساحة األوكرانية وليس الغرب نفسه ،ورغم أن أمريكا أعلنت أبهنا سرتد على أي استخدام
روسي لألسلحة النووية يف أوكرانيا ،حىت لو ردت أبسلحة تقليدية ملنع حرب نووية بني روسيا وأمريكا ،فإن كل ذلك قد يفقد
روسيا القوة الرادعة آلخر سالح متتلكه وقد جير على سالحها هذا الويالت يف تسوايت ما بعد احلرب.
 -13أما عن تراجع روسيا عن الضم كما ورد يف السؤال فهو يعين حذف روسيا من املوقف الدويل وانتهاء أتثريها فيه وهذا
أمر ثقيل على القيادة الروسية ،ولذلك فإن املتوقع أن تقف روسيا عند هذه املناطق األربع ،أي عند حدود األقاليم اليت أجرت فيها
استفتاءات الضم ،ورمبا تزيد عن ذلك قليال مبحاولة استعادة املناطق اليت خسرهتا يف خاركوف ،فيظهر الرئيس الروسي "قواي" أمام
شعبه وقد جلب مكاسب أرضية جديدة لروسيا بعد جلبه جلزيرة القرم سنة  ،2014وهذا لو حتقق فإنه هدف صغري لدولة كانت
تظهر مبظهر الدول العظمى اليت هتدد اببتالع أوكرانيا بكاملها يف غضون فرتة وجيزة .لكن على اجلانب املقابل فإن أمريكا والدول
الغربية تقوم بتشجيع أوكرانيا ودعم جيشها لتحرير هذه املناطق اليت احتلتها روسيا ،وبني زايدة الدعم العسكري الغريب ألوكرانيا وبني
تعبئة روسيا جلنود االحتياط فإن ساحة احلرب يف أوكرانيا ستشهد على األرجح معارك طاحنة ،وأهنا ستدوم لفرتة أطول ،وفيما
تضعف ضمانة روسيا بكسب احلرب إال ابستخدام األسلحة النووية فإن احلرب يف أوكرانيا تبقى مفتوحة على مزيد من املخاطر
الدولية ...وإذا كان وزير اخلارجية الروسي الفروف يذ ّكر أبن روسيا ال ترفض املفاوضات ،فإن أمريكا ومعها بريطانيا خاصة تظهران
عزما على جعل أوكرانيا الساحة اليت يتم فيها شطب روسيا من قائمة الدول الكربى .وبني صراع اإلرادات هذا فإن ساحة أوكرانيا
تبقى حبلى ابملفاجآت اليت ميكن أن تقلب األمور رأسا على عقب.
 -14وأخريا فإن الدول الكربى يف عامل اليوم تتصارع فيما بينها لتحقيق أطماعها الوحشية دون أن تعبأ أبية قيم إنسانية أو
خلقية ،فالظلم عندها ينقلب عدال إن كان حيقق هلا ما تريد حىت وإن كان ضارا ابآلخرين ،حىت وإن كان شرا كله .لقد أكثرت
هذه الدول يف األرض الفساد ،ولن يصلح العامل إال بزواهلا ،ومن مث تعود اخلالفة على منهاج النبوة بعمل العاملني وعون رب العاملني
﴿وي ومئِذ ي ْفرح الْم ْؤِمنو َن * بِنص ِر َِ
شاء َوه َو ال َْع ِزيز ال َرِحيم﴾.
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