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الهزيمة المستحيلة
ــا عــن  ــات العســكرية الروســية يف أوكراني كشــف ســر العملي
ــتعادة  ــن اس ــزه ع ــراين، وعج ــش األوك ــع الجي ــتمرار تراج اس
الســيطرة عــى املناطــق التي ســيطرت عليهــا القوات الروســية، 
وهــو مــا يجعــل الخطــط الغربيــة املعلنــة مــن هزميــة روســيا 
يف أوكرانيــا، هدفــاً غــر واقعــي، وهــو مــا يرجــع إىل العوامــل 

التاليــة:

1- تدهــور الجيــش األوكــراين: تعــددت املــؤرشات عــن تدهــور 
أوضــاع الجيــش األوكــراين، فقــد صــدرت عــدة ترصيحــات مــن 
ــائر  ــن الخس ــا ع ــون فيه ــران يتحدث ــؤولني األوك ــب املس جان
التــي يتكبدهــا الجيــش األوكــراين، فقــد اعــرف وزيــر الدفــاع 
ــو، بوقــوع خســائر  األوكــراين، أليكــي ريزنيكــوف، يف 10 يولي
فادحــة واســتنزاف الجيــش األوكــراين، مطالبــاً الــدول الغربيــة 

باملزيــد مــن األســلحة، بينــا كان كشــف مســؤولون أوكرانيــون 
آخــرون عــن خســارتهم حــوايل 100 – 200 جنــدي يوميــاً 
ــش  ــي أن الجي ــذي يعن ــدل ال ــو املع ــاس، وه ــم الدونب يف إقلي
األوكــراين يفقــد حــوايل 3000 – 6000 جنــدي شــهرياً، باإلضافــة 

إىل خســارة أضعــاف هــذا الرقــم مــن الجرحــى. 

ويعنــي مــا ســبق أن الجيــش األوكــراين ســوف يكــون عاجزاً 
عــن مواصلــة العمليــات العســكرية بالوتــرة الحاليــة نفســها، 
ــش  ــاوالت الجي ــا أن مح ــتنزاف، ك ــذا االس ــل ه ــا تواص إذا م
األوكــراين تعويــض هــذه الخســائر مــن خــال االعتــاد عــى 
ــل  ــوات أق ــر ق ــي املخاطــرة بن ــني يعن ــن املدني ــن م املجندي
ــاس،  ــا يف الدونب ــي خرسته ــوات الت ــة بالق ــة وخــرة مقارن دراي
ــا مصــر  ــي أن هــذه القــوات ســوف تواجــه إم ــا يعن وهــو م

ــار أمــام تقــدم القــوات الروســية.  ــادة، أو االنهي اإلب
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أعلنــت قــوات تابعــة لجمهوريــة لوهانســك االنفصاليــة، المدعومــة مــن الجيــش الروســي، فــي 10 يوليــو، 
ــم دونيتســك، إذ إنهــا تمكنــت مــن الســيطرة علــى منطقــة  ــر سيفرســك، بإقلي ــة تحري بأنهــا تواصــل عملي
“غريغوروفــكا”، وذلــك بعدمــا تمكنــت روســيا مــن تحريــر إقليــم لوهانســك بالكامــل، فــي 3 يوليــو 2022. 
وجــاءت هــذه التطــورات فــي الوقــت الــذي عدلــت فيــه الــدول الغربيــة مــن تقييماتهــا ألهــداف العمليــة 
ــى الســيطرة بشــكل  ــر الدونبــاس )لوهانســك ودونيتســك( إل ــا، مــن تحري العســكرية الروســية فــي أوكراني

كامــل علــى خاركيــف وخيرســون وزاباروجيــا كحــد أدنــى. 

ــو  ــرات المســتقبل, العــدد 1590، 13 يولي ــا؟, تقدي فشــل االســتنزاف: هــل أخفــق الغــرب فــي مســعاه لهزيمــة روســيا فــي أوكراني
2022، أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.

 Future Briefs تقديرات المستقبل

فشل االستنزاف:
هل أخفق الغرب يف مسعاه لهزمية روسيا يف أوكرانيا؟ 
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ويف املقابــل، طالــب الرئيــس األوكراين، فولودمير زيلينســي، 
يف 27 يونيــو 2022، زعــاء العــامل املجتمعــني يف قمــة مجموعة 
ــرويس  ــزو ال ــاء الغ ــم إلنه ــارى جهده ــذل قص ــى ب ــبع ع الس
لبــاده بحلــول نهايــة 2022، موضحــاً أن ظــروف املعركــة 
ســتجعل األمــر أكــر صعوبــة عــى قواتــه أثنــاء شــن قتالهــم، 
ــدم  ــا يق خاصــة إذا تجــاوزت الحــرب فصــل الشــتاء، وهــو م
مــؤرشاً إضافيــاً عــى أن الجيــش األوكــراين ســوف يكــون معرضاً 

لخطــر االنهيــار إذا طالــت أمــد املعــارك عــن العــام الحــايل. 

2- طلــب أوكرانيــا أســلحة جديــدة: طالــب زيلينســي بأنــواع 
جديــدة مــن األســلحة لوقــف تقــدم الجيــش الــرويس، وتحديداً 
ــر أن  ــدى، غ ــدة امل ــددة بعي ــخ املتع ــاق الصواري ــة إط أنظم
اســتخدام الجيــش األوكــراين هــذه األســلحة مل يرتــب عليهــا أي 
تحســن يذكــر يف أدائــه، إذ واصلــت روســيا تحقيــق انتصــارات 
عســكرية يف لوهانســك وصــوالً إىل تحريرهــا بالكامــل، كــا مل 
ينجــح الجيــش األوكــراين يف شــن هجــات مضــادة يف خاركيف، 
لتهديــد خطــوط اإلمــداد العســكرية الروســية التــي متــر عــر 

خاركيــف إىل الدونبــاس. 

ــون، يف  ــر يف البنتاج ــؤول كب ــد مس ــة، أك ــة ثاني ــن جه وم
يوليــو 2022، أن واشــنطن خصصــت مســاعدات عســكرية 
ــخ  ــون دوالر تشــمل أربعــة راجــات صواري ــا 400 ملي قيمته
مــن طــراز هيــارس وذخــرة، إىل أوكرانيــا، وذلــك بهــدف متكني 
ــرة  ــتودعات الذخ ــل مس ــداف، مث ــة أه ــن مهاجم ــف م كيي
الروســية، بصواريــخ تطلــق بعيداً عن مــدى املدفعية الروســية، 
ــر عــى  ــن يؤث ــر ل ــل هــذا األم ــن املاحــظ أن مث ــه م ــر أن غ
موازيــن القتــال الحاليــة لعــدة أســباب، األول يتعلــق بــأن عدد 
املنظومــات التــي أرســلتها واشــنطن لكييــف محــدودة جــداً، 
كــا أن هــذه املنظومــات تتطلــب أكــر مــن شــهرين للتدريب 
عــى اســتخدامها وصيانتهــا مــن جانب الجيــش األوكــراين، وهو 
مــا يعنــي صعوبــة نرهــا بأعــداد كبــرة وبالرسعــة الازمــة يف 

أرض املعركــة. 

ــن  ــواء م ــية، س ــة الروس ــإن املدفعي ــة، ف ــة ثاني ــن جه وم
ــة،  ــا األوكراني ــى نظرته ــوق ع ــدم، تتف ــدد، أو التق ــث الع حي
وهــو مــا يجعــل مــن املســتحيل عــى الجيــش األوكــراين عكــس 

ــرويس.  ــش ال انتصــارات الجي

ومــن جهــة ثالثــة، فقد عمــد الجيــش الرويس إىل اســتهداف 
األســلحة الغربيــة، فقــد كشــف الجيــش الــرويس، يف 11 يوليــو، 
عــن تدمــره أكــر مــن 1000 قذيفــة مدفعيــة ملدافــع هاوتــزر 
“إم 777” أمريكيــة الصنــع، ونحــو 700 منصــة لصواريــخ غــراد، 
وكذلــك مدافــع هاوتــزر أمريكيــة الصنــع مــن طــراز “إم 777”. 

3- الهيمنــة الروســية عىل األجــواء األوكرانيــة: تراجعت فاعلية 
الطائــرات املســرة األوكرانيــة يف الحــرب، وذلــك بعدمــا كانــت 

ــت  ــد متكن ــارك، فق ــة املع ــوة يف بداي ــا بق ــّول عليه ــف تع كيي
موســكو مــن نــر وحــدات الحــرب اإللكرونيــة، وكذلــك نظــم 
ــا  ــيطرت عليه ــي س ــق الت ــية يف املناط ــوي الروس ــاع الج الدف
كافــة، وهــو مــا أجــر الجيــش األوكــراين عــى تقليــل الطلعــات 
الجويــة، ســواء باملقاتــات، أو الطائــرات املســرة، والتــي غالبــاً 

مــا تنجــح الدفاعــات الروســية يف إســقاطها بســهولة. 

ــم  ــه ت ــراين إىل أن ــش األوك ــل الجي ــادر داخ ــارت مص وأش
إيقــاف إطــاق الطائــرات الركيــة املســرة مــن طــراز برقــدار 
يف  الروســية  الدفاعــات  نجــاح  بســبب  الدونبــاس،  فــوق 
إســقاطها، كــا أبــدى املســؤولون األوكرانيــون قلقهــم مــن أن 
الطائــرات املســرة األمريكيــة مــن طــراز “جــراي إيجل” ســوف 

ــك . ــل الدفاعــات الروســية كذل ــم إســقاطها مــن قب يت

ــة  ــى أنظم ــول ع ــا إىل الحص ــعت أوكراني ــل، س ويف املقاب
دفــاع جــوي مــن الغــرب، فقــد أعلــن زيلينســي، يف 7 يوليــو، 
ــد  ــي لتزي ــد الحصــول عــى دعــم الكونجــرس األمري ــه يري أن
بــاده بأنظمــة الدفــاع الجــوي الحديثــة ، وهــو مــا يــؤرش عــى 
أن هنــاك تــردد مــن قبــل اإلدارة األمريكيــة يف إمــداد أوكرانيــا 
بهــذه النوعيــة مــن األســلحة، وإال ملــا ناشــد زيلينســي دعــم 

الكونجــرس.

ــة  ــام القب ــا بنظ ــداد أوكراني ــت إم ــل رفض ــا أن إرسائي ك
الحديديــة، وهــي املنظومــة التــي أكــد وزيــر الدفــاع األوكــراين 
ــخ  ــة الصواري ــا يف مواجه ــدم جدواه ــوف ع ــي ريزنيك أوليك
الروســية بصنوفهــا املختلفــة، إذ أكــد أن هــذا النوع مــن الدفاع 
ــة  ــخ البطيئ ــة مــن “الصواري ــادر فقــط عــى الحاي الجــوي ق
ــخ  ــط للصواري ــة فق ــا فعال ــة، أي أنه ــات منخفض ــى ارتفاع ع

ــه. التــي “تصنــع أساســاً يف املرائــب”، وفقــاً ل

ــدة  ــاع جــوي جدي ــة كييــف بنظــم دف وياحــظ أن مطالب
يعــد مــؤرشاً عــى نجــاح الجيــش الــرويس يف اســتهداف أغلــب 
ــع، مــن طــراز  ــة، روســية الصن ــاع الجــوي األوكراني نظــم الدف
“إس 300”، وهــو مــا يجعــل كييــف يف حاجــة إىل نظــم بديلــة، 
غــر أن املنظومــات الغربيــة لــن متكــن الجيــش األوكــراين مــن 
ــاع  ــم الدف ــة أن نظ ــه، خاص ــى أجوائ ــيطرة ع ــتعادة الس اس
الجــوي األمريكيــة مــن طــراز باتريــوت وثــاد تعــد أقــل مــن 
حيــث املواصفــات الفنيــة مــن نظرتهــا الروســية، كــا أن 
الجيــش الــرويس ميتلــك مــن الصواريــخ التــي متكنــه مــن تدمر 
ــاع  ــى نظــم الدف ــن دون أن تتمكــن حت ــات، م هــذه املنظوم
ــخ الفــرط  ــة مــن رصدهــا، عــى غــرار الصواري الجــوي الغربي

صوتيــة. 

ــاع الجــوي  ــإن نــر منظومــات الدف ــة، ف ومــن جهــة ثالث
ــش  ــد الجي ــا، وتدمرهــا بســهولة عــى ي ــة يف أوكراني األمريكي
الــرويس ســوف تكــون مبنزلــة دعاية ســيئة للصناعــات الدفاعية 
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هل أخفق الغرب في مسعاه لهزيمة روسيا في أوكرانيا؟ 

األمريكيــة، وهــو مــا يفــرس أســباب تــردد واشــنطن يف إمــداد 
كييــف مبنظومــات عســكرية لــن تحــدث أي فــارق يف موازيــن 

القــوة بــني الجيشــني الــرويس واألوكــراين.

4- تضخيــم خســائر الجيــش الــرويس: أشــارت تقديــرات وزارة 
الدفــاع الريطانيــة إىل فقــدان الجيــش الــرويس حــوايل 15 ألــف 
ــدد الجرحــى كان  ــا أن ع ــل 2022، وإذا افرضن ــدي يف أبري جن
أعــى بثــاث مــرات، فــإن ذلــك يعنــي أن مــا يقــرب مــن 60 
ألــف رويس قــد خرجــوا مــن الخدمــة. كــا تشــر التقديــرات 
ــوط  ــية يف الخط ــوة الروس ــم الق ــة إىل أن حج ــة األولي الغربي
األماميــة يف أوكرانيــا يبلــغ 120 كتيبــة تكتيكيــة، والتــي يبلــغ 

مجموعهــا 120 ألــف فــرد عــى األكــر. 

ــت  ــة، لكان ــذه صحيح ــائر ه ــرات الخس ــت تقدي وإذا كان
ــد انخفضــت إىل  ــة الروســية ق ــوة معظــم الوحــدات القتالي ق
أقــل مــن النصــف، كــا أن ذلــك يعنــي أن الجيــش الــرويس قد 
انهــار متامــاً اآلن، ومــن الواضــح أن ذلــك مل يحــدث. وبــدالً مــن 
ذلــك، متكــن الجيــش الــرويس مــن تحقيــق مكاســب بطيئــة، 
ــروس  ــإن ال ــرى، ف ــة أخ ــن جه ــاس، وم ــة يف دونب ــا ثابت ولكنه
ــدوا  ــرون أو وج ــد الكث ــا كان يعتق ــل م ــائر أق ــدوا خس تكب
ــم يف  ــن وحداته ــد م ــاظ عــى العدي ــك للحف ــع ذل ــة م طريق

مســتوى القــوة القتاليــة .

ــدف  ــة كان اله ــة واألوكراني ــرات الغربي ــدو أن التقدي ويب
منهــا باألســاس شــن حــرب نفســية ضــد الجيــش األوكــراين، أو 
ــع  ــر دف ــيا، ســواء ع ــات داخــل روس ــارة االضطراب ــة إث محاول
املواطنــني لاحتجــاج عــى حــرب روســيا ضــد أوكرانيــا، أو مــن 
خــال تشــجيع النخبــة املقربــة مــن الرئيــس الــرويس، فادميــر 
بوتــني، عــى التمــرد ضــده، وهــي كلهــا رهانــات ثبــت يف األخر 

إخفاقهــا بشــكل كامــل. 

5- فشــل املقاومــة األوكرانية: روجــت املراكز البحثية والصحف 
ــي  ــة الت ــدن األوكراني ــة داخــل امل ــاك مقاوم ــأن هن ــة ب الغربي
ســيطرت عليهــا روســيا. ومــع التســليم بوقــوع عــدة هجــات 
الســتهداف مســؤولني أوكرانيــني موالــني لروســيا هنــاك، غــر أنه 
مــن امللحــوظ أن وتــرة هــذه العمليــات، كانــت محــدودة، كا 
كانــت الفــرة الزمنيــة بــني كل عمليــة وأخــرى بعيــدة نســبياً، 
وهــو مــا يرتبــط بعاملــني رئيســيني. األول، احتــال نجــاح 
القــوات الروســية يف كشــف شــبكات املقاومــة هــذه، وتصفيــة 
عنارصهــا. والثــاين، هــي مــواالة الســكان املحليــني يف املناطــق 

التــي ســيطرت عليهــا روســيا ملوســكو. 

فقــد أعــدت صحيفــة النيويــورك تاميــز األمريكيــة تقريــراً 
مــن مدينــة سلوفيانســك، وهــي إحــدى املــدن القريبــة مــن 
خطــوط القتــال بــني الجيشــني الــرويس واألوكــراين، وأكــد 
ــة، بــني  ــي املدين مراســل الصحيفــة وجــود انقســام بــني قاطن

موالــني لروســيا، وآخريــن ألوكرانيــا، وقــد اتضــح ذلــك يف إرصار 
ــي متــت عــى  ــى أن إحــدى الهجــات الت بعــض الســكان ع
ــة،  ــيطرة األوكراني ــة للس ــزال خاضع ــي الت ــة، الت ــوق املدين س
قــد قــام بهــا الجيــش األوكــراين نفســه، وذلــك إلجبــار الســكان 
عــى الرحيــل، غــر أنهــم أكــدوا، يف املقابــل، رفضهــم الرحيــل، 
أنهــم  خاصــة  الروســية،  للســيطرة  الخضــوع  وتفضيلهــم 
يعتقــدون أن الســكان مــن وســط وغــرب أوكرانيــا يعلمونهــم 

ــرب .  ــدالع الح ــؤولية ان ــم مس ــة، ويحملونه بعنرصي

ومــن جهــة ثانيــة، أشــارت تقاريــر أخــرى إىل إلقــاء الجيــش 
األوكــراين القبــض عــى مواطنــني أوكرانيــني لتعاونهــم مــع 
الجيــش الــرويس عى تحديــد مواقــع مدفعية الجيــش األوكراين 
الســتهدافها مــن قبــل الجيــش الــرويس. والشــك أن مثــل هــذه 
األخبــار تكشــف عــن وجــود قطاعــات شــعبية أوكرانيــة داعمة 
ــاوالت  ــن املح ــد م ــذي يعق ــر ال ــو األم ــرويس، وه ــش ال للجي
األوكرانيــة لشــن حــرب مقاومــة داخــل األرايض املســيطر عليها 
مــن روســيا. ولعــل مــن ضمن املــؤرشات األخــرى عــى املواقف 
ــني. ففــي حــني ســجلت  ــة مــن روســيا يف عــدد الاجئ املتباين
روســيا وصــول حــوايل 1.4 مليــون الجــئ أوكــراين إليهــا، فــإن 
بولنــدا، يف املقابــل ســجلت حــوايل 1.2 مليــون الجــئ، وذلــك 

حتــى 4 يوليــو، وفقــاً لتقديــرات األمــم املتحــدة .

عقوبات غربية غير مدروسة
اســتند جانــب مــن التخطيــط الغــريب ضــد روســيا عــى تصعيد 
العقوبــات ضــد االقتصــاد الــرويس عــى نحــو يــؤدي إىل إنــزال 
خســائر فادحــة بــه، عــى نحــو تجعلــه غــر قــادر عــى متويــل 
تكاليــف الحــرب عــى املــدى القصــر، واملتوســط، خاصــة إذا 
مــا اقــرن ذلــك بإخفــاق الجيــش الــرويس يف تحقيــق انتصارات 
ميدانيــة متتاليــة. ويف حــني أن الجانــب الثــاين مــن هــذه 
ــإن الجانــب األول مــن هــذه  ــه، ف ــة ثبــت عــدم صحت املعادل
املعادلــة، وهــي العقوبــات االقتصاديــة، مل تكــن هــي األخــرى 

صحيحــة، وهــو مــا وضــح يف التــايل: 

1- إخفــاق العقوبــات الغربيــة: تباهــي الرئيــس األمريــي 
جــو بايــدن يف مــارس 2022، بــأن العقوبــات األمريكيــة تدمــر 
االقتصــاد الــرويس، وأن الروبــل تحــّول إىل “أنقــاض” فــور 
ــرويس، بســبب  ــة عــى االقتصــاد ال ــات الغربي ــق العقوب تطبي
شــن موســكو حربــاً ضــد أوكرانيــا، غــر أنــه بعــد مــي أكــر 
مــن أربعــة أشــهر عــى الحــرب، كان مــن الواضــح أن االقتصــاد 
الــرويس ال يعــاين عــى النحــو الذي تخيلــه الغــرب، فقد حققت 
إيــرادات النفــط الــرويس مبيعــات تاريخيــة غــر مســبوقة هــذا 
العــام ، عــى نحــو دفع جريــدة النيويــورك تاميــز للتعقيب عى 
ترصيحــات وزيــر الخارجيــة األمريــي، أنتــوين بلينكــن، والتــي 
قــال فيهــا “إن الواليــات املتحــدة ترفــع التكاليــف عــى روســيا 



13 يوليو 2022العدد 1590 | 4

FUTURE BRIEFS تقديرات المستقبل

إلنهــاء الحــرب بصــورة فوريــة مــن خــال العقوبــات”، بالقــول 
إنــه ليــس مــن الواضــح املنطــق االقتصــادي لهــذه العقوبــات، 
خاصــة أنهــا مل تــردع الجيــش الــرويس عــن مواصلــة عملياتــه 

العســكرية. 

ــرويس حتــى وصــل إىل ســعر  ــل ال كــا ارتفــع ســعر الروب
رصف 55 روبــاً مقابــل الــدوالر يف 1 يوليــو 2022، وذلــك بعــد 
أن ســجل حــوايل 51 روبــاً للــدوالر يف أواخر يونيــو 2022، وهو 
ــات  ــو 2015 . وياحــظ أن العقوب ــذ ماي ــه من عــى مســتوى ل
الغربيــة، حتــى اآلن، أثبتــت أنهــا أرضت باالقتصــادات الغربيــة 
ــرويس، وهــو مــا وضــح  بصــورة تفــوق إرضارهــا باالقتصــاد ال
ــية يف كل  ــر قياس ــدالت التضخــم ملســتويات غ ــاع مع يف ارتف

العواصــم الغربيــة.  

ــة أكــر حــذراً  ــدول الغربي ــع هــذا األمــر إىل جعــل ال ودف
قبــل االندفــاع نحــو فــرض عقوبــات جديــدة، وهــو مــا وضــح 
يف إخفــاق دول الســبع يف االتفــاق عــى عقوبــات جديــدة 
عــى روســيا، واكتفائهــا بإصــدار أفــكار تجــري دراســتها حــول 
عقوبــات جديــدة ضــد روســيا، وهــي العقوبــات التــي اعترهــا 
الخــراء االقتصاديــون غــر منطقيــة، خاصــة فيــا يتعلــق 
مبحاولــة فــرض ســقف عــى األســعار التــي تتقاضاهــا روســيا 
عــى صادراتهــا مــن الطاقــة. فــإىل جانــب غمــوض آليــة تطبيق 
مثــل هــذه العقوبــات، وصعوبتهــا، فإنــه مــن الواضــح كذلــك 
أنهــا ال تتحســب لإلجــراءات الروســية املضــادة، والتــي تتمثــل 
ــذي ســوف  يف تقليــص صادراتهــا مــن الطاقــة، وهــو األمــر ال

يرفــع األســعار بشــكل حــاد.  

ــروم”  ــة “غازب ــات: أعلنــت رشك 2- تراجــع غــريب عــن العقوب
ــدادات  ــض إم ــرت إىل خف ــا اضط ــو، أنه ــية، يف 14 يوني الروس
ــدات  ــودة وح ــدم ع ــبب ع ــريم 1” بس ــورد س ــر “ن ــاز ع الغ
ــدا،  ــيمنز – كن ــة س ــل رشك ــن قب ــات( م ــاز )التوربين ــخ الغ ض
ــدا عــى روســيا.  ــا كن ــي فرضته ــات الت ــاالً للعقوب ــك امتث وذل

وعــى الرغــم مــن أن برلــني أكــدت أن هــذه سياســة 
ــاز إىل  ــادرات الغ ــص ص ــيا لتقلي ــب روس ــن جان ــدة م متعم
ــان  ــدي، جوناث ــة الكن ــوارد الطبيعي ــر امل ــر أن وزي ــا، غ أوروب

ويلكنســون، تراجــع وأعلــن أن: “كنــدا ســتمنح ترصيحــاً 
محــدود املــدة وقابــل لإللغــاء لركــة ســيمنز كنــدا للســاح 
بإعــادة توربينــات “نــورد ســريم 1” )الســيل الشــايل1-( التــي 
ــا عــى  ــا”، وذلــك لدعــم “قــدرة أوروب تــم إصاحهــا، إىل أملاني
الوصــول إىل طاقــة موثوقــة وبأســعار معقولــة”، الفتــاً إىل أنــه 
“يف غيــاب اإلمــدادات الرضوريــة مــن الغــاز الطبيعــي الــرويس، 

ــرة” .  ــب كب ــن مصاع ــاين م ــاد األمل ــيعاين االقتص س

ويكشــف هــذا الراجــع الغــريب عــن العقوبــات ضد روســيا 
عــى وجــود ســوء تخطيــط، باإلضافــة إىل الفشــل يف التقديــر 
ــوف  ــوة س ــذه الخط ــل ه ــك أن مث ــا. وال ش ــد لتداعياته الجي
تغــري الــدول األخــرى األعضــاء يف االتحــاد األورويب، والرافضــة 
لتعزيــز العقوبــات ضــد روســيا، إىل تبنــي مواقــف أشــد رفضــاً 
لفــرض أي عقوبــات جديــدة ضــد روســيا، يرتــب عليهــا 

تداعيــات ســلبية عليهــم مقارنــة مبــا تتعــرض لــه موســكو. 

ــد  ــت أح ــة: كان ــراف الثالث ــد األط ــات ض ــاق العقوب 3- إخف
االفراضــات الغربيــة هــو أن العقوبــات األمريكيــة ضــد قطــاع 
الطاقــة الــرويس ســوف يثبــط الــدول األخــرى عــن التعــاون مع 
روســيا، غــر أن الحســابات األمريكيــة كانــت خاطئــة متامــاً، إذ 
ــة  ــر عابئ ــرويس غ ــط ال ــد إىل رشاء النف ــت الصــني والهن اتجه
بالتهديــدات األمريكيــة بفــرض عقوبــات عــى اقتصاداتهــم، بل 
كان مــن الواضــح أن تهديــد الصــني بفــرض عقوبــات عــى أي 
عقوبــات غربيــة تســتهدفها قــد ثبــط الغــرب عــن التفكــر يف 
توســيع نطــاق العقوبــات، نظــراً للكلفــة االقتصاديــة الباهظــة 

لهــذه الخطــوة. 

ــط العســكري  ــه مــن الواضــح أن التخطي ــام، فإن  ويف الخت
ــق أي  ــق يف تحقي ــد أخف ــيا ق ــد روس ــريب ض ــادي الغ واالقتص
مــن أهدافــه، فاتــزال موســكو قــادرة عــى تحقيــق انتصــارات 
عســكرية، كــا أنــه ليــس مــن الــوارد أن يتــم عــاج االختــال 
يف ميــزان القــوى بــني الجيــش الــرويس واألوكــراين مــن خــال 
إمــداد الــدول الغربيــة لكييــف باألســلحة، وهــو مــا يعنــي أن 
موســكو ســوف تظــل قــادرة عــى تحقيــق انتصــارات متتاليــة 

يف الحــرب األوكرانيــة. 
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