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أبعاد الهجوم الروسي
متثلــت أبــرز مــا نــر عــن الرضبــة العســكرية الروســية ضــد 

قاعــدة الناتــو، ومــا تالهــا مــن مواقــف يف التــايل:

ــاع  ــت وزارة الدف ــى: أعلن ــن القت ــر م ــدد كب ــقوط ع 1- س
األوكرانيــة ارتفــاع عــدد القتــى مــن حــوايل 9 قتــى إىل حــوايل 
35 قتيــالً، باإلضافــة إىل إصابــة 134 آخريــن، وذلــك مــن دون 
ــوا ينتمــون جميعهــم إىل  اإلشــارة إىل جنســياتهم، ومــا إذا كان
الجيــش األوكــراين، أو أن بعضهــم مــن املقاتلــن األجانــب، أو 
ــدة  ــيام أن القاع ــي، الس ــامل األطل ــف ش ــن حل ــن م املدرب
ــن  ــن أمريكي ــابقة مدرب ــنوات الس ــتضيف يف الس ــت تس كان

ــن.  وكندي

ومــن املحتمــل، بالنظــر إىل حجــم الهجــوم الــرويس، وعــدد 
الصواريــخ املســتخدمة أن تكــون عنــارص تابعــة لحلــف الناتــو 
قــد ســقطت يف هــذا الهجــوم، وقــد أعلــن البنتاجــون أنــه ال 
يوجــد بالقاعــدة جنــود أمريكيــون، وذلــك مــن دون أن ينفــي 

وجــود قــوات أخــرى تابعــة لحلــف شــامل األطلــي.

ــك  ــن جي ــة: أعل ــة مهادن ــة وأمريكي ــات بريطاني 2- ترصيح
ســوليفان، مستشــار األمــن القومــي األمريــي، أن الهجــوم 
الــرويس قــرب حــدود بولنــدا يظهــر خيبــة أمــل بوتــن بشــأن 
عــدم تحقيقــه تقدمــاً يف القتــال يف أوكرانيــا، وذلــك يف محاولــة 
للتهويــن مــن الهجــوم، وهــو مــا اختلفــت معــه بريطانيــا، إذ 

نظــرت إليــه باعتبــاره تصعيــداً خطــراً. 

ويكشــف الترصيــح األمريــي عن ســعي واشــنطن للتهوين 
مــن حجــم الهجــوم، وذلــك حتــى ال تكــون واشــنطن مجــرة 
ــدرك  ــة ضــد روســيا، خاصــة أنهــا ت عــى اتخــاذ مواقــف قوي
جيــداً أن أي تصعيــد عســكري أمريــي ســوف يعنــي دخــول 
واشــنطن يف رصاع مبــارش مــع موســكو، أي الدخــول يف حــرب 
نوويــة، وهــو ســيناريو أكــد الرئيــس األمريــي جــو بايــدن أنــه 
ليــس بــوارد القيــام بــه. كــام أكــد البنتاجــون، يف املقابــل، أنــه 
ــاب  ــك يف أعق ــا، وذل ــة إىل أوكراني ــوات أمريكي ــل ق ــن يرس ل

الهجــوم. 

العدد 1492، 15 مارس 2022

أطلقــت روســيا 30 صاروخــًا علــى قاعــدة عســكرية أوكرانيــة فــي يافوريــف قــرب مدينــة لفيــف غــرب البــاد 
فــي 13 مــارس 2022، وفقــًا لمصــادر أوكرانيــة، وهــو الهجــوم الــذي تســبب فــي مقتــل 35 شــخصًا وإصابــة 
60 آخريــن فــي القصــف الجــوي الروســي. وأشــارت وســائل اإلعــام الروســية إلــى أن القاعــدة العســكرية 
تابعــة لحلــف شــمال األطلســي )الناتــو(، بينمــا أشــارت وســائل أعــام أخــرى إلــى أن القاعــدة كانــت موقعــًا 

إلمــداد القــوات األوكرانيــة بالســاح اآلتــي مــن دول غربيــة ومــن حلــف الناتــو.

ــرات المســتقبل, العــدد 1492، 15 مــارس 2022،  ــا، تقدي ــو فــي غــرب أوكراني ــٍد مباشــر: رســائل اســتهداف موســكو لقاعــدة النات تح
ــة. ــاث والدراســات المتقدم ــي: المســتقبل لألبح أبوظب

 Future Briefs تقديرات المستقبل

حتٍد مباشر:
رسائل استهداف موسكو لقاعدة الناتو يف غرب أوكرانيا 
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رسائل الكرملين للغرب 
تتمثــل أبــرز رســائل الرئيــس الــرويس، فالدميــر بوتــن، إىل 

ــايل:  ــر يف الت ــوم األخ ــراء الهج ــة ج ــدول الغربي ال

1- تنفيــذ تهديــدات موســكو: ميثــل الهجــوم الرويس رداً روســياً 
عــى اتفــاق دول االتحــاد األورويب يف قمة فرســاي يف 11 مارس، 
عــى مضاعفــة متويلهــا لــراء األســلحة ألوكرانيا، وهو مــا ردت 
عليــه موســكو يف 12 مــارس عــى لســان نائــب وزيــر الخارجيــة 
الــرويس، ســرجي ريابكــوف، بالتأكيــد أن القوافــل العســكرية 
الغربيــة باتــت “أهدافــاً رشعيــة”، لتقــوم روســيا يف اليــوم التايل 

مبــارشة بتنفيــذ تهديداتهــا عــر رضب قاعــدة يافوريف. 

ــن  ــة م ــادر قريب ــفت مص ــد: كش ــتمرار التصعي ــد اس 2- تأكي
ــتهداف أي  ــى اس ــة ع ــية مصمم ــوات الروس ــكو أن الق موس
منشــآت تشــك يف أنهــا قاعــدة الســتقبال أســلحة مــن الخــارج 
يف إشــارة ضمنيــة للواليــات املتحــدة وبريطانيــا وبولنــدا بــأن 
موســكو لــن تــردد يف تحقيــق أهدافهــا العســكرية يف أوكرانيــا، 
ــد  ــه مل يع ــف، وأن ــوف يق ــريب س ــكري الغ ــم العس وأن الدع
بإمــكان الــدول الغربيــة متريــر األســلحة إىل كييــف مــن دون 
املغامــرة إمــا باســتهداف قوافــل األســلحة الغربيــة، أو تصعيــد 

املواجهــة مــع روســيا.

3- الســيطرة عــى األجــواء األوكرانيــة: نفــذت موســكو الهجوم 
مبقاتــالت اســتهدفت القاعــدة بحــوايل ثالثن صاروخــاً، ويالحظ 
أن القاعــدة تقــع عــى بعــد 25 كيلومــراً فقــط مــن الحــدود 
األوكرانيــة – البولنديــة املشــركة، ومل تقــم موســكو بتنفيذ هذا 
الهجــوم باســتخدام الصواريــخ الباليســتية أو املجنحــة، وهــو ما 
يعكــس رســالة مــن موســكو لواشــنطن بأنهــا تســيطر بشــكل 
ــق  ــى مناط ــك أق ــا يف ذل ــة مب ــواء األوكراني ــى األج ــل ع كام

غــرب أوكرانيــا، والتــي ال توجــد فيهــا قــوات روســية.

ومــن جانــب آخــر، فــإن واشــنطن قــد أعلنــت إعــادة نــر 
بطاريتــن لصواريــخ باتريــوت مــن أملانيــا إىل بولنــدا، بالقــرب 
مــن الحــدود األوكرانيــة – البولنديــة، ويبلــغ مــدى املنظومــة 
مــا بــن 70 و110 كيلومــرات، أي أنــه مــن الناحيــة التقنية كان 
مــن املفــرض أن تتمكــن واشــنطن مــن تأمــن القاعــدة الواقعة 
عــى بعــد 25 كيلومــراً فقــط مــن الحــدود البولنديــة، مــن أي 
رضبــات لهــا، وهــو مــا مل يتــم، وهــو مــا يعكــس تحديــاً روســياً 
لنظــم الدفــاع الجــوي األمريكيــة املنشــورة هنــاك، وعــن عــدم 
وجــود مخــاوف روســية مــن تعــرض مقاتالتهــا لالســتهداف من 

منظومــات الدفــاع األمريكية. 

ــات  ــل الرضب ــكرية: متث ــا العس ــكو عملياته ــة موس 4- مواصل
العســكرية الروســية كذلــك رســالة واضحــة للــدول الغربية بأن 
موســكو ماضيــة قدمــاً يف تنفيــذ أهــداف عملياتهــا العســكرية 

ضــد أوكرانيــا، ولــن يردعهــا يف ذلــك عقوبــات غربيــة أو إمــداد 
ــدر  ــده مص ــا أك ــو م ــالح، وه ــا بالس ــة ألوكراني ــدول الغربي ال
ــي  ــس الفرن ــار إىل أن الرئي ــذي أش ــية، وال ــة الفرنس يف الرئاس
إميانويــل ماكــرون، يــرى أن بوتــن ال يــزال “مصمــامً عــى 
تحقيــق أهدافــه يف أوكرانيــا”، وذلــك يف أعقــاب االتصــال الــذي 
جــرى بينهــام يف 12 مــارس، بحضــور املستشــار األملــاين أوالف 

شــولتز.

5- التشــكيك يف املظلــة الدفاعيــة األمريكيــة: يالحــظ أن تنفيذ 
روســيا ملثــل هــذا الهجــوم، وبهــذا األســلوب يعــد رســالة لــدول 
رشق أوروبــا بــأن نظــم الدفــاع الجــوي األمريكيــة لــن تكــون 
ــة موســكو، وهــو  ــدول يف مواجه ــادرة عــى تأمــن هــذه ال ق
ــدم  ــاباتها وع ــادة حس ــرى إىل إع ــدول األخ ــع ال ــد يدف ــا ق م
االنجــراف يف دعــم العمليــات العســكرية يف أوكرانيــا عــى غرار 

بولنــدا. 

الردود الغربية المحتملة
ــا تواجــه  ــة يف أوكراني ــارات العســكرية الغربي يالحــظ أن الخي
صعوبــة شــديدة يف ظــل اتجــاه روســيا للهيمنــة عــى األجــواء 
ــة  ــود مجــدداً إىل آلي ــل الغــرب يع ــا يجع ــة، وهــو م األوكراني
العقوبــات االقتصاديــة، وهــو مــا ميكــن تفصيلــه عــى النحــو 

التــايل: 

الــرويس تقدمــه العســكري: متكــن  1- مواصلــة الجيــش 
ــول الســاحلية  ــة ماريوب ــرويس مــن محــارصة مدين ــش ال الجي
مــن كل الجهــات، فضــالً عــن قطــع طريــق اإلمــدادات عنهــا، 
خاصــة بعــد ســيطرة االنفصاليــن املوالــن لروســيا عــى مدينــة 
فولنوفخــا الواقعــة يف الشــامل مــن ماريوبــول، فضــالً عن متكن 
الجيــش الــرويس مــن دخــول أحيائهــا الرقيــة، وهــو مــا يعنــي 

أن ســقوطها بــات مســألة وقــت. 

ومــن جانــب ثــاٍن، تتجــه روســيا إىل تطويــر هجومهــا مــن 
ــرق  ــع ط ــة لقط ــك يف محاول ــامل، وذل ــاه الش ــوب باتج الجن
اإلمــداد عــى القــوات األوكرانيــة يف الــرق، خاصــة يف مدينــة 
ــون  ــوف تك ــوات س ــذه الق ــي أن ه ــا يعن ــو م ــف، وه خاركي
ــألة  ــرى مس ــي األخ ــقوطها ه ــألة س ــل مس ــارصة، ويجع مح

ــك.  وقــت كذل

ــق  ــراين بتطوي ــش األوك ــوم الجي ــث، يق ــب ثال ــن جان وم
العاصمــة األوكرانيــة كييــف مــن الجهــات كافــة تقريبــاً، وهــو 
ــى  ــادرة ع ــون ق ــن تك ــة ل ــلحة أمريكي ــي أن أي أس ــا يعن م
الوصــول إىل العاصمــة، أو أي مــن املــدن األوكرانيــة املحــارصة 
ــواء  ــى األج ــية ع ــة الروس ــل الهيمن ــة يف ظ ــرق، خاص يف ال

ــة.    األوكراني

البنتاجــون  أعلــن  إضافيــة:  بأســلحة  أوكرانيــا  تزويــد   -2
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رسائل استهداف موسكو لقاعدة الناتو في غرب أوكرانيا 

األمريــي أنــه يــدرس االســتمرار يف تزويــد أوكرانيــا بنظــم الدفــاع 
الجــوي املحمولــة عــى الكتــف مــن طــراز ســتينجر، والصواريــخ 
ــه مــن امللحــوظ  ــن، غــر أن ــدروع مــن طــراز جافل املضــادة لل
أن منظومــات الدفــاع الجــوي مل يكــن لهــا حضــور مؤثــر يف 
العمليــات العســكرية األوكرانيــة الســابقة، كــام أنهــا مل تنجــح يف 
أن تحــد مــن الهيمنــة الروســية عــى األجــواء األوكرانيــة. ولذلــك 
ال يتوقــع أن يكــون الدعــم األمريــي مؤثــراً يف الحــد مــن التفــوق 
العســكري الــرويس عــى أوكرانيــا، وإن تســببت يف إبطــاء وتــرة 

ــرويس، مــن دون أن تعيقــه متامــاً. التقــدم العســكري ال

3- العــودة لخيــار العقوبــات االقتصاديــة: ســوف تواصــل 
الــدول الغربيــة فرضهــا عقوبــات ضــد االقتصــاد الــرويس، غــر أن 
واشــنطن بــدأت تــدرك أن العقوبــات الغربيــة وحدها غــر كافية 

للتأثــر عــى قــرارات الرئيــس بوتــن، ولذلــك بــدأت واشــنطن يف 
مامرســة ضغــوط عــى الصــن مــن أجــل فــرض عقوبــات عــى 
روســيا، عــى غــرار العقوبــات األمريكيــة، وهــو مــا كشــف عنــه 

وزيــر املاليــة الــرويس، أنطــون ســيلوانوف، يف 13 مــارس. 

ويف الختــام، فــإن الرضبــات العســكرية الروســية تعــد رســائل 
إنــذار مبــارشة لواشــنطن بــأن موســكو عازمــة عــى املــي قدمــاً 
لتحقيــق أهدافهــا العســكرية كاملــة يف أوكرانيــا، وأن املحــاوالت 
الغربيــة لتوســيع دعمهــا العســكري ألوكرانيــا لــن يتــم التســامح 
ــم  ــتمرار يف تقدي ــة االس ــع تكلف ــا يرف ــو م ــتقبالً، وه ــا مس معه
هــذا الدعــم، بصــورة قــد تجعــل الــدول الغربيــة تســعى لزيــادة 
ــة الضغــط عــى  الضغــط االقتصــادي عــى روســيا، عــر محاول

الــدول الحليفــة لهــا عــى غــرار الصــن. 
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