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السيطرة على سوليدار
يعكــس اتجــاه روســيا إلحــكام ســيطرتها عــى مدينــة ســوليدار 
عــدداً مــن الــدالالت، والتــي ميكــن تفصيلهــا عــى النحــو التايل: 

1- التمهيــد القتحــام بخمــوت: تقــع ســوليدار عــى بعــد 15 
كيلومــراً مــن باخمــوت، والتي يســميها الروس “أرتيموفســك”، 
ــع ســوليدار يف  ــا تق ــزاً لوجســتياً رئيســياً، ك ــي تعــد مرك والت
وســط خــط الدفــاع املمتــد مــن باخمــوت وحتــى سيفريســك، 
ومــن ثــم، فــإن الســيطرة عــى ســوليدار ســوف متكــن القــوات 
الروســية مــن وضــع قواتهــا املدفعيــة يف مواقــع جديــدة، 
ــة  ــة املؤدي ــداد األوكراني ــوط اإلم ــى خط ــط ع ــادة الضغ وزي
إىل مدينــة باخمــوت، وذلــك ألن التــال املرتفعــة يف ســوليدار 
تكشــف كل خطــوط اإلمــداد واالتصــال بــن كييــف وباخموت.

2- فتــح البــاب أمــام تحرير دونيتســك: ياحظ أن متكن روســيا 
مــن الســيطرة عــى باخمــوت، وهــي مركــز نقــل اســراتيجي 

مهــم لتزويــد القــوات األوكرانيــة املنترشة يف دونيتســك، ســوف 
يعنــي قطــع خطــوط اإلمــداد للقــوات األوكرانيــة هنــاك، مبــا 
ــية للســيطرة  ــوات الروس ــدم أرسع للق ــام تق ــاب أم ــح الب يفت
عــى باقــي مــدن إقليــم دونيتســك، والتــي مــا زالــت تســيطر 

عليهــا كييــف، مثــل سافيانســك وكراماتورســك.

وســوف يؤكــد ذلــك نجــاح التخطيــط العســكري الــرويس، 
والــذي قــام عــى االنســحاب مــن الجــزء الغــريب مــن خريســون، 
وذلــك لنقــل القــوات الروســية املنتــرشة هنــاك إىل إقليــم 
دونيتســك، وذلــك حتــى تتمكــن موســكو مــن تحقيــق أحــد 
ــو  ــكو، وه ــب موس ــن جان ــة م ــرب املعلن ــداف الح ــم أه أه
تحريــر دونيتســك بشــكل كامــل، والتي كانت موســكو تســيطر 

عــى حــوايل نصــف مســاحتها فقــط. 

ــق انتصــارات عســكرية:  ــدرة روســيا عــى تحقي ــد ق 3- تأكي
ياحــظ أن االنتصــار يف ســوليدار وباخمــوت ســوف يعنــي 
ــا،  ــى أوكراني ــكري ع ــار عس ــق انتص ــكو يف تحقي ــاح موس نج
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تمكن الجيش الروســي بمشــاركة من قوات جمهورية دونيتســك، ومجموعات فاجنر والقوات الشيشــانية 
الخاصــة “أخمــات” مــن الســيطرة بالكامــل علــى مدينــة ســوليدار، الواقعــة فــي إقليــم دونيتســك، فــي 12 
ينايــر 2023، وذلــك بعدمــا تمكنــت الوحــدات الروســية المحمولــة جــوًا مــن إغــاق مداخــل مدينــة ســوليدار 
مــن الشــمال والجنــوب، وذلــك بالتــوازي مــع تمكــن روســيا مــن تحقيــق تقــدم ميدانــي فــي باخمــوت، وهمــا 

المدينتــان اللتــان يفتحــان البــاب أمــام ســيطرة روســيا علــى كامــل إقليــم دونيتســك. 

تســوية صعبــة: خيــارات روســيا وأوكرانيــا فــي ظــل تلويــح الكرمليــن بالحــرب والســام, العــدد 1737، 20 ينايــر 2023، أبوظبــي: 
المتقدمــة. المســتقبل لألبحــاث والدراســات 
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تسوية صعبة: 
خيارات روسيا وأوكرانيا يف ظل تلويح الكرملني باحلرب والسالم
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وذلــك بعــد خســارة موســكو بعــض مناطــق ســيطرتها يف 
خاركيــف وخريســون، وهــو مــا يعنــي أن أوكرانيــا، وعــى الرغم 

ــام روســيا.  ــة أم مــن الدعــم الغــريب، خــرت أرايض إضافي

ويعنــي ذلــك أن التصــور األوكــراين – األمريــي للســام مــع 
روســيا، والقائــم عــى انســحابها مــن كامــل األرايض األوكرانيــة 

بــات دربــاً مــن الخيــال، وهــو مــا يفتــح البــاب أمــام تســوية 

ــة،  ــدة، قامئــة عــى التســليم بضــم روســيا أرايض أوكراني جدي

ــيا،  ــة روس ــكرياً يف مواجه ــا عس ــم أوكراني ــتمرار يف دع أو االس

ــن اســتمرار  ــك م ــه ذل ــا يعني ــا بأســلحة مب ــة إمداده ومواصل

مخاطــر تصعيــد الحــرب إىل مســتوى الحــرب النوويــة، فضــاً 
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عــن إنهــاك األطــراف املتورطــة كافــة يف الحــرب، مبــا يف ذلــك 
ــة.  ــدول الغربي ال

خيارات أوكرانيا والغرب
ــة يف  ــة املحتمل ــى الهزمي ــرد ع ــا يف ال ــارات أوكراني ــل خي تتمث

ــايل: ــوت يف الت ــوليدار وباخم س

فولودميــري  األوكــراين،  الرئيــس  تعهــد  الهزميــة:  إنــكار   -1
زيلنســي، يف 12 ينايــر 2023، بتوفــري مــا يلــزم مــن دعــم 
ــل يف ســوليدار وباخمــوت، يف مــؤرش عــى  ــي تقات ــه الت لقوات
اســتمرار ســيطرة الجيــش األوكــراين عــى املدينتــن، وذلــك عى 
الرغــم مــن أن تقييــم معهــد دراســة الحــرب األمريــي أكــد، يف 
اليــوم نفســه، أن روســيا باتــت تســيطر عــى املدينــة بشــكل 
كامــل، وأن الجيــش األوكــراين مل يعــد يحتفــظ مبقاومــة منظمــة 
داخلهــا، وأن زيلنســي رمبــا يقصــد بترصيحاته الســابقة تنظيم 

خــط دفاعــي جديــد خــارج املدينــة، وليــس داخلهــا. 

2- تقديــم أســلحة إضافيــة: ســارعت الــدول الغربيــة لإلعــان 
عــن إمــداد أوكرانيــا بأســلحة جديــدة بالتزامــن مــع انتكاســة 
ســوليدار وقبلهــا. فبعــد إعــان واشــنطن إمــداد أوكرانيــا بنظام 
باتريــوت للدفــاع الجــوي وحــوايل 50 مركبــة مشــاة قتاليــة من 
طــراز “بــراديل”، أعلنــت فرنســا وأملانيــا كذلــك إمــداد أوكرانيــا 
مبدرعــات خفيفــة، كــا أعلنــت باريــس أنهــا ســوف تبــدأ يف 

إمــداد أوكرانيــا بهــا بعــد شــهرين. 

ويف املقابــل، تطالــب كييــف بالحصــول عــى دبابــات 
ــدت  ــية. وأب ــال رئيس ــة قت ــي دباب ــة، وه ــارد 2” األملاني “ليوب
بولنــدا اســتعدادها إلمــداد الجيــش األوكــراين بحــوايل 14 دبابــة 
مــن هــذا النــوع يف حالــة وافقــت أملانيــا، الدولة املصنعــة لهذه 
الدبابــات عــى ذلــك، يف محاولــة لتصعيــد الضغــوط عــى برلن 
ــن  ــك م ــه ذل ــا يحمل ــم م ــى الرغ ــك، ع ــى ذل ــة ع للموافق

مخاطــر التصعيــد مــع موســكو. 

خيارات روسيا
تســتمر روســيا يف مواصلــة عملياتهــا العســكرية يف دونيتســك، 
ــه  ــذي أحرزت ــك اســتكاالً للتقــدم العســكري املحــدود ال وذل
هنــاك منــذ انســحاب قواتهــا مــن خريســون. ويبــدو مــن 
الخطــوات الروســية أنهــا تســتعد للتصعيــد، وذلــك للــرد عــى 
التصعيــد الغــريب يف أوكرانيــا، ولتحقيــق أهــداف عملياتهــا 

ــايل:  ــك يف الت ــل ذل ــة، وميكــن تفصي العســكرية املعلن

1- تغيــر قيــادة العمليــات األوكرانيــة: أعلنــت وزارة الدفــاع 

ــن رئيــس أركان القــوات  الروســية، يف 11 ديســمرب 2022، تعي
املســلحة، الجــرال فالــريي جرياســيموف، قائــداً ملجموعــة 
ــاً عــن ســريغي  ــا، بدي القــوات املشــركة” املنتــرشة يف أوكراني
ــث  ــرب 2022، حي ــب يف نوفم ــوىل املنص ــذي ت ــوروفيكن ال س
ــاليوكوف،  ــج س ــش، أولي ــد الجي ــب قائ ــري إىل جان ــات األخ ب
ــم،  ــد أليكــي كي ــة، العقي ــة األركان العام ــس هيئ ــب رئي ونائ

ــيموف.  ــاً لجرياس نواب

ــر  ــري “يُظه ــل هــذا التغي ــا أن مث ــربت أوكراني ويف حــن اعت
ــات  ــكو”، ورأت الوالي ــة موس ــق خط ــري وف ــرب ال تس أن الح
ــه  ــزال يواج ــرويس الي ــش ال ــي أن الجي ــك يعن ــدة أن ذل املتح
“بعــض التحديــات املنهجيــة منــذ بدايــة هــذا الغــزو”، والتــي 
ظلــت دون عــاج، فــإن وزارة الدفــاع الروســية أكــدت أن 
التبديــل جــرى بســبب “زيــادة املهــام” التــي يتعــن إنجازهــا 
و”الحاجــة” إىل “تفاعــل أوثــق” بــن مكونــات الجيــش، يف 
مــؤرش عــى اتجــاه روســيا لتصعيــد عملياتهــا العســكرية 

ــة.  ــرة املقبل ــرب خــال الف بشــكل أك

ــاين،  ــس األركان هــو الشــخص الث ــك إىل أن رئي ويرجــع ذل
بعــد القائــد األعــى، يف هيــكل القيــادة العســكرية الروســية، 
ــك  ــن ذل ــاع، وم ــوزارة الدف ــات ل ــه الحــق يف إعطــاء تعلي ول
ــة  ــة، ومديري ــدى، والبحري ــد امل ــريان بعي ــر للط ــدار أوام إص
املخابــرات الرئيســية وغريهــا، كــا أن ذلــك يعنــي أنــه ســوف 
يتــم تحريــك أفــرع وأذرع القــوات املســلحة بشــكل متزامــن، 
وكذلــك تحســن دعــم وفاعليــة القيــادة، والســيطرة عــى 
ــن  ــوف يتزام ــا. وس ــرشة يف أوكراني ــوات املنت ــات الق مجموع
ــاً،  ــا حديث ــم تجنيده ــي ت ــوات الت ــرش الق ــدء ن ــع ب ــك م ذل
ــداً للدفــع بهــم  ــة، متهي وجــرى إعدادهــا خــال الفــرة املاضي

ــارك. يف املع

2- التلويــح بجبهــة بيالروســيا: زار وفــد برئاســة قائــد القــوات 
ــر  ــيا، يف 12 يناي ــاليكوف، بياروس ــغ س ــية، أولي ــة الروس الربي
ــايل لقــوة روســية – بياروســية  2023، لتفقــد االســتعداد القت
مشــركة تتمركــز هنــاك، وذلــك يف الوقــت الــذي تــم اإلعــان 
عــن منــاورات مشــركة يبــدأ فيهــا الطرفــان يف 16 ينايــر 2023.

وأثــار متركــز قــوات روســية يف بياروســيا، وتأســيس قــوات 
مشــركة معهــا، مخــاوف كييــف مــن قيام موســكو بفتــح جبهة 
قتاليــة جديــدة ضــد أوكرانيــا مــن الشــال، وقــد تســتهدف أي 
عمليــة عســكرية روســية جديــدة العاصمــة كييــف نفســها، أو 
قطــع خطــوط اإلمــداد الغربيــة بالســاح ألوكرانيــا، والتــي متــر 

عــرب مدينــة لفــوف األوكرانيــة. 

ــات عســكرية  ــر 2023، تدريب ــا، يف 12 يناي وأجــرت أوكراني
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ــك  ــن بالقــرب مــن الحــدود البياروســية، وذل يف منطقــة فول
ــد. ويف  ــوم رويس جدي ــى أي هج ــرد ع ــا لل ــد جاهزيته لتأكي
املقابــل، فــإن القــوات الروســية املنتــرشة يف بياروســيا ال تزيــد 
عــى تســعة آالف جنــدي فقــط، وهــو مــا ال يعــد عــدداً كافيــاً 
لشــن هجــوم جديــد عــى كييــف، إال إذا شــارك الجيــش 

ــا.  ــات عســكرية ضــد أوكراني ــارويس يف عملي البي

ــم  ــدث باس ــد املتح ــية: أك ــات دبلوماس ــح مبفاوض 3- التلوي
الكرملــن، دميــري بيســكوف، يف 11 ينايــر 2023، أن “الوضــع 
مــع الغــرب فيــا يتعلــق بأوكرانيــا يشــري إىل إمكانيــة إجــراء 
ــرب  ــا ع ــق أهدافه ــل تحقي ــاده تفض ــاً أن ب ــات، مضيف محادث
عمليــة سياســية ودبلوماســية، غــري أنــه أكــد يف الوقــت ذاته أن 
القانــون يف كييــف يحظــر إجــراء حــوار مــع روســيا، والغــرب ال 

يســمح لكييــف بإبــداء املرونــة.

وتكشــف هــذه الترصيحــات املتضاربة عن تعويل موســكو 
عــى االنتصار يف ســوليدار لدفــع الغرب ملفاوضات دبلوماســية، 
تقبــل املطالــب الروســية كاملــة. ونظــراً ألن مثــل هــذا الخيــار 
ال يعــد مقبــوالً مــن الــدول الغربيــة يف الوقــت الحــايل، وفقــاً 

مل أكــده بيســكوف نفســه، فــإن ذلــك يعنــي اســتمرار التعويــل 
عــى الخيــار العســكري، حتــى يــدرك الغــرب، وفقــاً للمنطــق 

الــرويس، أن أهدافهــم يف أوكرانيــا غــري قابلــة للتحقيــق. 

انتصــارات  تحقيــق  مــن  الختــام، متكنــت روســيا  ويف 
عســكرية محــدودة عــى مــدار األســابيع عــى طــول الجبهــة 
ــيطرة  ــك، إال أن الس ــى دونيتس ــك وحت ــن لوهانس ــدة م املمت
عــى ســوليدار وباخمــوت ســوف متكــن الجيــش الــرويس مــن 
ــن تضــان  ــري، خاصــة أن املدينت ــدم عســكري كب ــق تق تحقي
ــا لهــا فتــح  ــة، ويعنــي خســارة أوكراني خطوطــاً دفاعيــة قوي
البــاب أمــام الجيــش الــرويس للســيطرة عــى أغلــب مناطــق 
دونيتســك، مبــا ميثلــه ذلــك مــن انتكاســة اســراتيجية ألوكرانيــا، 
ــلحة  ــا بأس ــرب إىل إمداده ــك الغ ــع ذل ــح أن يدف ــن املرج وم
ــى ال  ــارات الروســية، حت ــف االنتص ــدة يف محاولــة لوق جدي
ــة يف  ــا كامل ــق أهدافه ــة مــن تحقي تتمكــن موســكو يف النهاي
أوكرانيــا، وهــو مــا قــد يــؤدي إىل رفــع مســتوى التصعيــد بــن 
الجانبــن، خاصــة يف ضــوء وجــود مــؤرشات تكشــف عــن اتجاه 

ــاً.  ــا قريب روســيا لشــن هجــوم واســع يف أوكراني
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