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 يف حــن أكــد وزيــر الخارجيــة األمريــي، أنتــوين بلينكــن، يف 
ــا عــى  ــذي تشــّنه أوكراني 12 ســبتمرب، أن الهجــوم املضــاد ال
ــر  ــا يث ــو م ــه األوىل، وه ــزال يف مراحل ــية الي ــوات الروس الق
ــق تقــدم  ــة يف تحقي التســاؤل حــول نجــاح القــوات األوكراني

عســكري إضــايف.

تطورات عسكرية متزامنة:
شــهدت خطــوط القتــال بــن روســيا وأوكرانيــا خــال الفــرة 
ــورات  ــبتمرب التط ــى 15 س ــطس وحت ــن 28 أغس ــدة م املمت

ــة:  التالي

1- تقــدم عســكري يف خاركيــف: رصــدت القــوات األوكرانيــة 
نقطــة ضعــف يف الخطــوط الدفاعيــة الروســية بالقــرب 
ــذ 2  ــروس من ــدي ال ــت يف أي ــي كان ــا، الت ــة باالكلي ــن مدين م
مــارس 2022، ولذلــك قــام بشــن هجــوم عليهــا، كــا تقدمــت 
القــوات األوكرانيــة رشقــاً عــرب فولوخيف يــار وشيفتشــينكوف 
وأخــراً نحــو مدينــة كوبيانســك، وهــي مركــز رئيــي للســكك 
الحديديــة، والتــي كانــت تســتخدم لتزويــد القــوات الروســية 

يف الدونبــاس باألســلحة واملعــدات.

ــع  ــاً م ــن، اجتاع ــر بوت ــرويس، فادمي ــس ال ــد الرئي وعق
أعضــاء مجلــس األمــن يف موســكو، روســيا يف 9 ســبتمرب، والتي 
ــية  ــوات الروس ــحب الق ــن س ــا ع ــيا يف أعقابه ــت روس أعلن
ــا وإيزيــوم يف إقليــم خاركــوف  بالقــرب مــن مدنيتــي باالكلي
رشق أوكرانيــا يف اتجــاه إقليــم دونيتســك، وذلــك بهــدف 
منــع تقــدم الجيــش األوكــراين عــرب هــذه الجبهــة. وانســحبت 
القــوات الروســية مــن مناطــق ســيطرتها يف خاركيــف إىل 
رشق نهــر أوســكيل، وهــو مــا ميــد الجيــش الــرويس بخطــوط 
دفــاع طبيعيــة، إذ إنــه ميكنهــا مــن رصــد وصــد أي محــاوالت 
ــش  ــام الجي ــبق وأن ق ــر. وس ــور النه ــراين لعب ــش األوك للجي
الســوفييتي باســتخدام املدفعيــة والقنــص عــى الجبهــة 
ــاه  ــازي باتج ــش الن ــدم الجي ــاء تق ــر إلبط ــن النه ــة م الرشقي

ــة.  ــة الثاني ــاء الحــرب العاملي موســكو أثن

2- خســـائر أوكرانيـــة جديـــدة يف دونيتســـك: مل يقتـــر 
الهجـــوم األوكـــراين عـــى خاركيـــف، بـــل تـــم فتـــح جبهـــة 
ـــة  ـــك عـــرب شـــن هجـــوم عـــى مدين أخـــرى يف دونيتســـك، وذل
ـــي  ـــول ضواح ـــن دخ ـــة م ـــوات األوكراني ـــت الق ـــان، ومتكن لي
ـــت  ـــي قام ـــية، والت ـــوات الروس ـــع الق ـــتبكت م ـــة، واش املدين
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بــدأت أوكرانيــا، فــي 6 ســبتمبر 2022، هجومــًا مباغتــًا ضــد المناطــق الخاضعــة لســيطرة روســيا فــي إقليــم 
خاركيــف، وتمكنــت مــن اســتعادة الســيطرة علــى أغلــب مناطقــه بحلــول 12 ســبتمبر، وذلــك علــى الرغــم 
مــن أن هجومهــا العســكري ضــد إقليــم خيرســون فــي جنــوب أوكرانيــا، والــذي بــدأ فــي 29 أغســطس، لــم 

يلــق نجاحــًا مماثــًا.

الحــرب الخاطفــة: هــل تشــكل النجاحــات األوكرانيــة فــي خاركيــف نقطــة تحــول فــي مســار الحــرب؟, العــدد 1640، 18 ســبتمبر 2022، 
أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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احلرب اخلاطفة:
هل تشكل النجاحات األوكرانية يف خاركيف نقطة حتول يف مسار احلرب؟ 
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ـــكرية  ـــدادات عس ـــكو إم ـــلت موس ـــا أرس ـــا، ك ـــاع عنه بالدف
ضخمـــة إىل املدينـــة يف 14 ســـبتمرب، وذلـــك ملنـــع ســـقوطها يف 
ـــذا  ـــة يف ه ـــات األوكراني ـــاط الهج ـــراين، وإحب ـــش األوك الجي
االتجـــاه، فضـــاً عـــن مواصلـــة الجهـــود الراميـــة لتحريـــر 

باقـــي أرايض إقليـــم دونيتســـك.

ـــن  ـــية م ـــوات الروس ـــت الق ـــر، متكن ـــب اآلخ ـــى الجان وع
الســـيطرة عـــى مناطـــق جديـــدة يف إقليـــم دونيتســـك، إذ 
ـــية  ـــوات الروس ـــبتمرب، ســـيطرت الق ـــي 14 و15 س ـــه يف يوم إن
ــدة  ــى بلـ ــيطرة عـ ــن السـ ــا مـ ــة معهـ ــوات املتحالفـ والقـ
“مايورســـك” الواقعـــة شـــال قريـــة “غورلوفـــكا”، وذلـــك 
بعـــد ســـيطرتها عـــى بلـــديت “نيكواليفـــكا” و”نيكواليفـــكا 
فتورايـــا” الواقعـــة بالقـــرب مـــن مدينـــة أرتيوموفســـك 
ـــس  ـــا رصح رئي ـــوت(، ك ـــة – باخم ـــمى باألوكراني ـــي تس )الت
جمهوريـــة دونيتســـك الشـــعبية بـــأن قـــوات التحالـــف 
ــا ينـــذر  ســـيطرت عـــى ضواحـــي أرتيوموفســـك، وهـــو مـ

بإمكانيـــة ســـقوطها قريبـــاً.

ـــا:  ـــون وزابوروجي ـــكري يف خريس ـــود العس ـــتمرار الجم 3- اس
ـــدودة يف  ـــكرية مح ـــارات عس ـــق انتص ـــا تحقي ـــت أوكراني أعلن
خرســـون وزابوروجيـــا، غـــر أن بعـــض هـــذه االنتصـــارات 
ـــلحة  ـــوات املس ـــدت الق ـــا ص ـــرويس، بين ـــش ال ـــا الجي فنده
الروســـية وقـــوات جمهوريتـــي دونيتســـك ولوغانســـك 
ـــر  ـــن البح ـــة م ـــلحة األوكراني ـــوات املس ـــزاالً للق ـــعبيتن إن الش
ـــي 14 و15 ســـبتمرب، وهـــو  األســـود باتجـــاه خرســـون، يف يوم
ـــى  ـــاف ع ـــة لالتف ـــوات األوكراني ـــة الق ـــؤرش إىل محاول ـــا ي م
القـــوات الروســـية مـــن جهـــة البحـــر األســـود، إىل جانـــب 

ـــف.  ـــة ميكوالي ـــن جه ـــنه م ـــم ش ـــذي يت ـــوم ال الهج

وأكـــدت إدارة مقاطعـــة خرســـون، املدعومـــة مـــن روســـيا، 
يف 14 ســـبتمرب، أن الوضـــع يف املنطقـــة مســـتقر، واملنطقـــة 
ـــك  ـــية، لذل ـــوات الروس ـــل الق ـــن قب ـــوي م ـــكل ق ـــة بش محمي
ـــون  ـــاه خرس ـــدم يف اتج ـــف للتق ـــوات كيي ـــاوالت ق ـــإن مح ف

ـــه.  ـــاً ل ـــتحيلة، وفق مس

ومـــن جهـــة أخـــرى، أكـــد رئيـــس جمهوريـــة الشيشـــان 
رمضـــان قديـــروف، أن وحـــدات النخبـــة مـــن القـــوات 
ـــوف، إىل  ـــادة آدم ديليمخان ـــادت بقي ـــانية، ع ـــة الشيش الخاص
منطقـــة العمليـــات العســـكرية الخاصـــة يف أوكرانيـــا بعـــد 
ــذ  ــتعدادها لتنفيـ ــى اسـ ــؤرش عـ ــة يف مـ ــرة راحـ ــاء فـ قضـ
عمليـــات عســـكرية جديـــدة، كـــا أشـــار قديـــروف إىل 
ــوب  ــا جنـ ــة زابوروجيـ ــراتيجية يف مقاطعـ ــع االسـ أن املواقـ
ــد”  ــوات “أحمـ ــن قـ ــة مـ ــيطرة تامـ ــع لسـ ــا تخضـ أوكرانيـ
ــتعداد  ــن اسـ ــا يكشـــف عـ ــو مـ ــة، وهـ ــانية الخاصـ الشيشـ

ــاك.  ــة هنـ ــد أي هجـــات أوكرانيـ ــيا لصـ روسـ

أسباب النجاح المفاجئ لكييف:
ــكرية  ــة العس ــن العملي ــرش ع ــا ن ــل م ــة مجم ــن مراجع م
األوكرانيــة األخــرة يف خاركيــف، ميكــن القــول إن النجاحــات 
ــايل:  ــود إىل الت ــراين تع ــش األوك ــا الجي ــي حققه ــرة الت األخ

األوكــراين،  الرئيــس  أعلــن  األوكــراين:  الجيــش  خــداع   -1
فولودميــر زيلينســي، يف 23 أغســطس، أن الحــرب بــدأت 
بشــبه جزيــرة القــرم وســتنهي بهــا، متعهــداً باســتعادة شــبه 
الجزيــرة التــي ضمتهــا روســيا، بينــا بــدأت التحــركات 
العســكرية األوكرانيــة باتجــاه خرســون، والتــي تقــع يف 
طريــق القــرم، يف 29 أغســطس. ودفــع ذلــك الوضــع الجيــش 
ــا  ــادة نرشه ــة، وإع ــوات النخب ــب ق ــحب أغل ــرويس إىل س ال
إىل الجنــوب، وذلــك ملنــع الجيــش األوكــراين مــن تحقيــق أي 

ــة.  ــذه الجبه ــى ه ــدم ع تق

2- الدعــم األمريــي والربيطــاين: اعــرف مســؤولون أمريكيون 
لصحيفــة نيويــورك تاميــز أن االســتخبارات األمريكيــة قدمــت 
ــى  ــف بخصــوص الهجــوم املضــاد ع املشــورة لســلطات كيي
خاركيــف، كــا أقــر مــارك وارنــر، رئيــس لجنــة االســتخبارات 
ــوات  ــاد للق ــوم املض ــأن الهج ــي ب ــيوخ األمري ــس الش مبجل
األوكرانيــة تــم نتيجــة للتعــاون مــع االســتخبارات األمريكيــة 

ــة.  والربيطاني

ــط  ــود دور نش ــية إىل وج ــام الروس ــائل اإلع ــر وس وتش
ــاركتهم  ــن مش ــدا، وع ــدة وبولن ــات املتح ــن الوالي ــة م ملرتزق
يف الجهــود األوكرانيــة األخــرة الســتعادة الســيطرة عــى 

خاركيــف. 

القــوات  قامــت  األطلــي:  حلــف  تكتيــكات  اتبــاع   -3
األوكرانيــة بشــن هجــوم متزامــن عــى أكــر مــن جبهــة مــن 
خاركيــف والدونبــاس، وصــوالً إىل زابوروجيا وخرســون، وذلك 
ــة لتحديــد نقــاط الضعــف يف الدفاعــات الروســية،  يف محاول
وشــن جــوم ضدهــا، ثــم اســتخدام الصواريــخ الغربيــة دقيقــة 
التوجيــه، عــى غــرار راجمــة الصواريــخ األمريكيــة هيــارس، 
ــية  ــر مســتودعات الذخــرة الروس ــة لتدم ــات املدفعي ورضب
والقواعــد اللوجســتية، ومراكــز القيــادة خلــف الخطــوط 

ــة للقــوات الروســية.  األمامي

أهداف السيطرة على خاركيف:
ســعت كل مــن الواليــات املتحــدة وأوكرانيــا إىل اســتثار 

التطــورات األخــرة لتحقيــق األهــداف التاليــة: 

ــعى  ــاد: س ــوم املض ــاح الهج ــة نج ــى إمكاني ــد ع 1- التأكي
الجيــش األوكــراين مــن خــال االنتصــارات العســكرية يف 
ــات  ــام بعملي ــى القي ــه ع ــى قدرت ــد ع ــف إىل التأكي خاركي
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هل تشكل النجاحات األوكرانية في خاركيف نقطة تحول في مسار الحرب؟ 

هجوميــة ضــد الجيــش الــرويس، وتحقيــق انتصــارات ميدانية، 
وذلــك بعدمــا ظــل طــوال الفــرة املاضيــة يف وضــع دفاعــي.

ــات  ــن الوالي ــة: تعل ــداف األمريكي ــة األه ــد معقولي 2- تأكي
ــا عســكرياً  ــن مســاندة أوكراني ــا م املتحــدة أن أحــد أهدافه
هــو طــرد روســيا مــن كامــل األرايض األوكرانيــة، وكانــت 
الــدول األوروبيــة تعتقــد أن مثــل هــذا الهــدف غــر واقعــي، 
ــه ميكــن التوصــل إىل حــل وســط لألزمــة عــرب التفــاوض  وأن
ــف،  ــرة لكيي ــارات األخ ــد االنتص ــيا. وبع ــع روس ــارش م املب
ســوف تســعى واشــنطن إىل التأكيــد عــى معقوليــة أهدافهــا 

ــق. ــة للتحقي ــا قابل ــا، وأنه يف أوكراني

ــدن  ــة، ســوف تســعى إدارة باي ــة ثاني ــن جه ــه م ــا أن ك
لتوظيــف االنتصــار العســكري لكييــف لدعــم شــعبيتها قبيــل 
انتخابــات التجديــد النصفــي للكونجــرس األمريــي يف نوفمــرب 
2022، خاصــة يف ظــل تــردي شــعبية بايــدن بســبب ارتفــاع 

التضخــم وتراجــع األوضــاع االقتصاديــة. 

3- الضغــط عــى الــدول األوروبيــة: ســوف تســعى أوكرانيــا 
الــدول  عــى  الضغــط  تكثيــف  إىل  املتحــدة  والواليــات 
ــا  ــكري ألوكراني ــم العس ــن الدع ــد م ــم مزي ــة لتقدي األوروبي
عــى أســاس أن مثــل هــذا الدعــم ســوف تنتــج عنــه إمكانيــة 
ــن  ــكل م ــي ل ــدف رئي ــو ه ــا، وه ــيا يف أوكراني ــة روس هزمي
الواليــات املتحــدة وأوكرانيــا وبعــض دول رشق أوروبــا، مثــل 

ــق.  ــدا ودول البلطي بولن

استمرار المسار العسكري: 
ــش  ــرة للجي ــات األخ ــن النجاح ــم م ــى الرغ ــه ع ــظ أن ياح
ــة  ــى طاول ــوس ع ــق للجل ــد الطري ــن مته ــا ل ــراين، فإنه األوك
املفاوضــات، بــل ســتدفع روســيا إىل التصعيــد، وهــو مــا 

ــايل:  ــو الت ــى النح ــه ع ــن تفصيل ميك

ــى  ــرى: ع ــن أخ ــة يف أماك ــكات األوكراني ــاق التكتي 1- إخف
ــة  ــراين يف جبه ــش األوك ــكات الجي ــاح تكتي ــن نج ــم م الرغ
ــا  ــو م ــرى، وه ــات األخ ــح يف الجبه ــا مل تنج ــف، فإنه خاركي
يكشــف أن العامــل الحاســم الــذي ســاعد الجيــش األوكــراين 
عــى التقــدم يف خاركيــف هــو ســحب الجيــش الــرويس 
ــف  ــن خاركي ــة م ــاءة العالي ــة ذات الكف التشــكيات النظامي
إلعــادة نرشهــا يف خرســون، وهــو مــا تــرك جبهــة خاركيــف 
ــارات  ــي أن االنتص ــا يعن ــو م ــة، وه ــة كافي ــن دون حاي م
األوكرانيــة يف خاركيــف غــر مرشــحة للتكــرار يف مناطــق 

ــرى.  أخ

2- رفــض املطالــب األملانيــة: طالــب املستشــار األملــاين، أوالف 
شــولتز، مــن الرئيــس الــرويس فادميــر بوتــن، يف 14 ســبتمرب، 
بالعــودة إىل املفاوضــات مــع أوكرانيــا، يف أقــرب وقــت ممكن. 

ووفقــاً لنــص نرشتــه الحكومــة األملانيــة للمكاملــة، فإن شــولتز 
طالــب بوتــن “بالعثــور عــى حــل دبلومــايس، يتضمــن وقفــاً 
إلطــاق النــار، واالنســحاب الكامــل للقــوات الروســية”، غــر 
ــداً اســتمرار  ــب مؤك ــض هــذه املطال ــرويس رف ــس ال أن الرئي
العمليــات العســكرية حتــى تحقيــق أهدافهــا املعلنــة، والتــي 

تتمثــل يف تحريــر الدونبــاس، وذلــك كحــد أدىن. 

ــرويس،  ــاع ال ــر الدف ــن وزي ــد: أعل ــد رويس بالتصعي 3- تهدي
ســرجي شــويغو، أن احتــال إدخــال صواريــخ زيركــون 
املتطــورة املعركــة قريبــاً، وهــو مــا يعــد مــؤرشاً عــى إمكانيــة 
ــات  ــف منظوم ــرب توظي ــد عســكرياً ع ــيا للتصعي اتجــاه روس
ــية، يف 15  ــة الروس ــذرت الخارجي ــا ح ــدث، ك ــكرية أح عس
ــة  ــخ طويل ــد صواري ــن توري ــدة م ــات املتح ــبتمرب، الوالي س
ــا، مؤكــدة أنهــا بذلــك ســوف تعــرب الخــط  املــدى إىل أوكراني
األحمــر، وتصبــح طرفــاً مبــارشاً يف الــراع. وتهــدف موســكو 
مــن هــذه التريحــات إىل وضــع حــد للدعــم األمريــي، كــا 
أنهــا قــد تنــذر بخطــوات تصعيديــة رداً عــى الدعــم األمريــي 

ــف.  لكيي

مكتــب  نــرش  أوكرانيــة:  ضامنــات  مســودة  طــرح   -4
زيلينســي، يف 13 ســبتمرب، مســودة بشــأن الضانــات األمنيــة 
ــاد األورويب  ــف دول االتح ــدم كيي ــة، تق ــا. ويف الوثيق ألوكراني
ــا  ــراليا وتركي ــا وأس ــة وبريطاني ــدة األمريكي ــات املتح والوالي
كضامــن. وتنــص الوثيقــة عــى االســتثار األجنبــي يف القاعــدة 
الصناعيــة العســكرية يف أوكرانيــا، ونقــل األســلحة عــى نطــاق 
واســع، وتدريــب القــوات العســكرية يف البــاد مبشــاركة 

ــب.  ــارين أجان ــن ومستش مدرب

ورفضــت موســكو هــذه الوثيقــة عــى أســاس أنهــا تهــدف 
إىل نقــل البنيــة التحتيــة العســكرية للــدول الغربيــة إىل 
الحــدود الروســية، ومــن ثــم تســهم يف إشــعال الحــرب، وليس 
وقفهــا عــى أســاس أن الســبب الرئيــي للحــرب هــو محاولــة 
أوكرانيــا االنضــام إىل حلــف الناتــو، وأن املســودة املطروحــة 
مــن أوكرانيــا مــا هــي إال محاولــة إلعــادة إنتــاج هــذا الهــدف، 

ولكــن بصــورة أخــرى. 

ويف الختــام، ميكــن القــول إنــه عــى الرغم مــن االنتصارات 
العســكرية األوكرانيــة األخــرة، فــإن الجيــش الــرويس اليــزال 
ــة،  يســيطر عــى حــوايل 20% مــن مســاحة األرايض األوكراني
ــكري يف  ــا العس ــن هدفه ــد ع ــل بع ــكو مل تتخ ــا أن موس ك
ــى  ــيطرة ع ــده األدىن يف الس ــل يف ح ــذي يتمث ــا، وال أوكراني
الدونبــاس بشــكل كامــل. وال شــك أن إخفــاق اتصــال شــولتس 
ببوتــن، يعنــي أن روســيا ســوف تواصــل التعويــل عــى 
ــك بالتزامــن مــع  ــا، وذل ــق أهدافه العامــل العســكري لتحقي

ــا.  ــة الغــرب تكثيــف دعمــه العســكري ألوكراني محاول
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