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 العملية العسكرية الروسية الخاصة يف أوكرانيا 

 تقييم الشهر األول 

 ) 2022-03-25حتى   24-02-2022( 

 

 مدخل: 

يف  ابتدأت  والتي  أوكرانيا  يف  الروسية  الخاصة  للعملية  األوىل  األيام  عن  بإطناب  تحدثنا  أننا    مبا 

خالل    24/02/2022 واألوكرا�  الرويس  للطرف�  العسكري  األداء  تقييم  عىل  القراءة  هذه  يف  فس�كز 

لعسكرية بقدر ما سيسلط الضوء عىل أداء ا لذا فهذا التقرير غ� معني بعرض اليوميات    ،الشهر املنرصم

الطرف�   وإخفاقات  طرائق    ب�، املتحار ونجاحات  يلخص  أن  االمكان  قدر  نجاحاتهم  و وسيحاول  تقييم 

 وفقاً ملا أعدوه من خطط دفاع وهجوم لتحقيق أهدافهم العسكرية. 

 

 الروسيةتقييم العملية العسكرية  أوال: 

ظهر الوضع العام إىل حد كب� ك� هو الحال عىل   ،بحلول الوقت الذي انتهت فيه العمليات االفتتاحية 

  :مع ،األرض يف أوكرانيا

انحراف� رئيسي� طوعي� نتجا عن تعديل الخطة االسرتاتيجية الروسية التي اضافت إىل هدف  -

 . تحرير كامل إقليم الدونباس هدفاً جديداً وهو عزل رشق أوكرانيا عن غربها

الغرب من   ، أوالً  .انحراف� قرسي� يف رشقي كييف  - إىل  بيالروسيا  أكرب خارج  بقوة  الروس  دفع 

توقف الهجوم الرويس يف خ�سون    ،لرضب املدينة من الخلف. وثانيًا  -كييف    ش�ل  -نهر دنيرب  

  .وعدم االقرتاب من مدينة أوديسا

والجوية   الصاروخية  الرضبات  من  بسلسلة  الروسية  العمليات  القصف (بدأت  أسلوب  من  قريبة 

القضاء عىل القوات   بهدف  ،االسرتاتيجي إال أنه ال �كن وصفها بذلك ألنها مل تكن بكثافة ذلك القصف)

خالل   ،كان الرتكيز األسايس للروس ، الجوية األوكرانية وتدم� نظام الدفاع الجوي املتكامل يف البالد. وهكذا

   :يهدف إىل ،األيام القليلة األوىل من الحملة 

  .اكتساب حرية املناورة يف األجواء  -1

 . السيطرة الجويةتحقيق  -2

 .ا� البعيد واملتوسط املدىتحييد نظام الدفاع الجوي والصاروخي األوكر  -3

 تدم� أنظمة الدفاع الساحلية األوكرانية.   -4
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كان    ساعة من الحرب  24وعىل الرغم من أن عدد الرضبات الفعلية التي قام بها الروس يف أول    ،لذلك

القادمة  ،امحددً  املناورات  يف  كب�.  حد  إىل  مختلًفا  كان  تأث�ها  أن  الروسية    ،إال  الرضبات  من  ويبدو 

ا األساسيةاالسرتاتيجية  األهداف  من  مجموعة  لتحيد  أوسع  نطاق  عىل  انترشت  الروس   . لتي  أن  إال 

األوكرانية الجوية  الدفاعات  لشل  مطلوب  م� هو  بكث�  أقل  يف    ،استخدموا ذخائر  قدرتهم  لتقويض  أو 

امليدان القوات يف  كب�  السيطرة عىل  ذ  ،بشكل  القصف كان غ�  من هذا  كب�اً  أن قس�ً   يوتب� الحقاً 

الساعات ال    ،وىجد القوات االوكرانية يف  التي اعتمدتها  التشكيالت  األوىل من الحرب والتي   72بسبب 

صغ� باستعداد  تشكيالت  باعت�د  الكتيبة  ،قضت  يتعدى  ال  فيه  تعبوي  تشكيل  كانت    ،باختصار  .أكرب 

ال كامل  عىل  للتغلب  كافية  غ�  كانت  ولكنها  قصفت  التي  لألهداف  مدمرة  الروسية  دفاعات  الهج�ت 

 األوكرانية. 

 : تم تدم� جزء كب� من القوات الجوية األوكرانية عىل األرض بالوسائل التالية 

 . Kh-101رضبات صواريخ كروز كاليرب و  .1

   .استهداف بعمل مبارش من قوات العمليات الخاصة .2

 الرضبات الجوية.   .3

األوكرانية األجواء  يف  الطائرات  من  أقل  تدم� جزء  الدفاع    ،تم  أنظمة  بواسطة  بعضها  إسقاط  تم  حيث 

  ـ و ال  s400  ـالتي متتد نطاقاتها إىل املجال الجوي األوكرا� مثل (ال  ،الجوي الرويس بعيدة املدى من روسيا

s500 (.  

الجوي   الدفاع  مدى صواريخ  عن  إبعادها  تم  حيث  املعركة  يف  األوكرانية  الجوية  القوات  بعض  وبقيت 

الغرب   باتجاه  االستطالع الرويس  ط�ان  بواسطة  إال  كشفها  يصعب  بطريقة  مطارات  يف  وإخفاءها 

الروسية أوكرانيا  ،والكشف  غريب  يف  املجدي  املجال  إىل  تقرتب  تكن  مل  منظومات  .  التي  بعض  ساهمت 

للرصد واإلنذار املبكر ملنطقة   تشكيل مظلة الكرتونية ورادارية  يفالتشوش واملسح الراداري التابعة للناتو  

   .بفرتة إنذار مقبولة  57 ـالطائرات الحربية االوكرانية ال تواجد

الحايل الوقت  جويًا  ،يف  تفوقًا  �تلكون  الروس  أن  عن    ،يبدو  يزيد  ما  يشنها   30لكن  جوية  طلعة 

 . األوكرانيون يوميًا حرمت الروس من مستوى الهيمنة الجوية التي يفضلونها

فقد حققت قوات الدفاع الجوي االوكرانية بعض   ،ملتبقية من جهة ثانية وباالقرتان مع الدفاعات الجوية ا

الخامس من الحرب اليوم  الجوي األوكرا� فمع اقرتاب  التنافس عىل املجال  الدفاعات    ،النجاح يف  كانت 

 . ولو كانت مبستوى منخفض من الفعالية ،الجوية األوكرانية الزالت تعمل 

ومنحنى    ،األوكرانية حول كييف  S-300ة هي أنظمة  كانت األهداف األولية للصواريخ والطائرات الروسي

عبارة عن  ،وخ�سون  ،نهر دنيرب الثانوية فكانت  األهداف  أما  أنظمة  وأوديسا.  ) BUK SA-17(  عرشات 

م� أدى إىل تحييد شبكة    ،األوكرانية. كان الرضر الذي لحق بنظام الدفاع الجوي األوكرا� واسع النطاق 

األوكرانية إال    BUKوعىل الرغم من أن تشتت أنظمة    ،الدفاع الجوي املتكاملة األساسية يف اليوم� األول�

   .أن األيام أكدت وجود قدرة ضئيلة متبقية مضادة للطائرات ولكنها مؤثرة بنسبة ما 
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حيث ركز الروس عىل عدة أيام من   ،2022شباط    28-27تأخر الهجوم الربي الرويس الرئييس حتى مساء  

  .املناورة بالنار بهدف تدم� قدرات العدو الحاسمة قبل الزج بالقسم األكرب من قواتهم الربية يف املعركة

كانت خطة روسيا هي االستفادة من فرتة كافية لتحييد الكتل الدفاعية الرئيسية االوكرانية يف الرب والبحر 

حظيت بدعم قوي    ،فبمجرد تقدم القوات الربية   ،عميقاً   املناورة النارية التمهيدية والجو وكان تأث� خطة  

   .بال منازع تقريباً  التي تحلق منذ اليوم الخامس تقريباً يف األجواء األوكرانية ،من القوات الجوية الروسية

الوقت النارية  ،يف هذا  طاقتهم  كل  الروس  إىل  حّول  وبحرية)  أنظمة   (مدفعية وط�ان وصواريخ  تدم� 

 الدعم الناري األوكرانية. 

وهنا تتبادر عدة مالحظات حول كمية استخدام الطاقة النارية الروسية التي ظهر أنها مل تكن مبستوى ما  

 . كان وما زال متاحاً للجيش الرويس طوال املعركة

ة األوكرانية وركزوا  تجنب الروس رضب مقار القيادة والسيطرة اإلقليمية األربع  ،يف األسبوع األول للحرب

من أجل الس�ح للمقار االقليمية بإبالغ قواتها عن استسالمها إذا   ،فقط عىل املقرات املتوسطة والصغ�ة

االستسالم األوكرانية  القيادة  رفض  بسبب  يتحقق  مل  هذا  أن  إال  األوكرانية  الحكومة  حرم   .انهارت  م� 

ا القيادة  أن  تب�  حيث  اعتمدت  الروس من فرصة مثينة جداً  أمريكية  لتقارير عسكرية  ألوكرانية ووفقاً 

عمليات غرفتي  أوكرانيا  نصائح  غريب  ال  لفيف  (مقر  عمليات    )EUCOMـ  وأملانيا  أداره� ضباط  اللت� 

وبريطانيون خالل    ،أمريكيون  األوكرانية  األركان  لهيئة  أمراً  بإعطاء   72فوجهت  املعركة  بدء  من  ساعة 

للجيش   تشغيلية  الناتوأوامر  يف  العمليات  تخطيط  قيادة  رسمها  التي أرشفت عىل  الحرب  لخطة    ، وفقاً 

العام   ربيع  يف  مرت�  عليها  املناورة  العام    2020وجرت  اعت�د   .2021وصيف  عند  الخطة  وتقيض هذه 

الكب�ة75الدفاع تحويل   البنية والهيكلية  الجيش إىل قوات حرس إقليمية وتفكيك هذه  للجيش    % من 

(كتي  36إىل   ب�  عدداً  فيها  الكتيبة  ترتاوح  إقليمية  عديداً   4500و  800بة  املهمة  وتتفاوت حسب  فرداً) 

واختصاصاً  هجينة      ، وتسليحاً  وقوات  وب�  مشاة رصفة  قوات  الدروع    –مشاة  (ب�  جوي    –ضد  دفاع 

تم  و   ،)اتصاالت وغ�ها  –قوات حرب الكرتونية    –مشغيل طائرات بدون طيار    –فصائل تخريب    –فردي  

الكتائب إىل مفارز   الدفاع األوكرانية عىل أن تنقسم هذه  الكتيبة كأصغر تشكيل قتايل يف قوات  اعت�د 

والحديث عن عنرص كان    وهنا ال بد من االستطراد قليًالً  .مقاتلة يرتاوح استعدادها ب� الفصيلة والرسية 

هذا العنرص    ،عسكرية االوكرانية الصغ�ةميزة مهمة لألوكراني� وله تأث� كب� يف جودة قتال التشكيالت ال

ومتثل ببناء و تأهيل شكل من القيادة    ، ناتج عن االهت�م الذي أواله املدربون األمريكيون اهت�ماً خاصاً 

  نمعاون ضابط ) الذي –رقيب  –التكتيكية وامليدانية املختصة من ضباط الصف االوكراني� برتبة (عريف 

أمريكيون   مدربون  صقلهم  العام  توىل  املدى   2016منذ  طويل  تدريبي  بربنامج  منهم  اآلالف  وخرجوا 

متطابق مع ما تدربه ضباط الصف األمريكي� أنفسهم وفق التنشئة العسكرية األمريكية التي تركز كث�ًا  

ويتم منحهم السلطة    عىل بناء هيئة ضباط صف مهنية من عرفاء ورقباء يفهمون الصورة الكب�ة للميدان

 .تخاذ القرارات يف ساحة املعركة أثناء قيادتهم لوحداتهماملفوضة ال 

بوينت   وست  ككلية  الكربى  العسكرية  الكليات  يف  املبتدئ�  االمريكي�  الضباط  أن  ذكره  الجدير  ومن 

املحرتف�   العسكرية الصف  ضباط  مع  كثب  عن  العمل  تعليمهم  يتم  املرشف   .وغ�ها  يكون  ما  وغالباً 
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امل التدريب  عىل  الحروب  التنفيذي  يف  ومشاركة  طويلة  خربة  ذو  أول  رقيب  برتبة  صف  ضابط  يدا� 

 . التي تخوضها أمريكا العديدة

مبهارة والفصائل  الرسايا  بقيادة  األوكراني�  الصف  لضباط  سمحت  امليزة  تسجيل    ، هذه  تم  حالت�  ويف 

تطبق دفاع    وأهمية ذلك ظهرت عندما بدأت القوات األوكرانية  ،قيادة كتيبة كاملة من قبل ضباط صف

خاصة يف    ،سنوات يف املعركة  6فحصدت ما تم زرعه خالل    ،املنطقة من خالل الرسايا والكتائب املنترشة

 .ظل انقطاع االتصاالت ب� القيادة والوحدات املنترشة يف امليدان

إىل   تهدف  صغ�ة  مفارز  وتأسيس  قواتهم  هيكلة  بإعادة  األوكرانيون  اعتمدها  التي  الخطة  تلك  كانت 

وهنا    ،واإليذايئ الذي يهدف إىل إبطاء العمليات الروسية املتوقعة   سة أكرب قدر من القتال التعطييلم�ر 

من حتى  ا  متوقعً " قد قاتلت بشكل مل يكن  التجريدات = (الكتائب الهجينة)�كن الجزم بأن بعض هذه "

الناتوقبل   العنارص  .مدربيها يف  التشكيل األوكرانية هذه    وهنا يتب� معنا أحد  تأث� إعادة  املهمة ومدى 

 . 2022آذار  5عىل إطالة العملية التي كان مقرراً لها روسياً أن تنتهي يف 

 

   :ا الخاصة يف أوكرانيااألهداف العسكرية الروسية من عمليته

 : تقدمت القوات الربية الروسية عىل ستة محاور أساسية هي

   :وهدفه ،محور بيالروسيا / ش�ل وغرب كييف   .1

دنيربو  تأم� -أ نهر  عن    ،جانبي  وقطعها  كييف  عزل  بهدف  دنيربو  وغرب  ش�ل  من 

الغربية  الحدود  الناتو عرب  يأتيها من  االتصال بغريب أوكرانيا أو االستفادة من أي دعم 

 .  من بولندا ورومانيا 

 تأم� منطقة ترشنوبيل املحظورة.   -ب

روس -ج قوات  األوكرانية يف  حشد  القوات  متنع  األوكرانية  العاصمة  كب�ة ش�ل وغرب  ية 

 . كييف من املغامرة بإرسال أي دعم برشي إىل الجنوب والرشق

عىل   -د كييف  يف  املوجودة  الكب�ة  األوكرانية  القوات  الحدود  تإجبار  إىل  مناورتها  ضييق 

 . كيلومرتاً يف محيط العاصمة 20الدنيا ال يتعدى مجالها 

  :وهدفه ف،خاركيمحور  .2

كلم عن   40حرص القوات األوكرانية املوجودة فيه ومنعها من فتح جبهة متقدمة تبعد   -أ

 . الحدود الروسية

الجنويب والغريب  -ب منع أي مناورات أوكرانية كب�ة خارج املدينة وخصوصاً يف االتجاه� 

 حيث يوجد عوارض حساسة طبيعية واصطناعية مائية مؤثرة 

منطقة    -ج يف  دفاع  عملية  أي  دعم  من  خاركيف  يف  املوجودة  االوكرانية  القوات  منع 

 . الدونباس 



 

7 
 

و   -د ضعيفة  خاركيف  خارج  األوكرانية  املفارز  يسهل جعل  حتى  ومساندة  دعم  بدون 

   .تطويقها والقضاء عليها

 : الهدف منه محور سومي .3

 25إىل    20حرص القوات األوكرانية املوجودة فيه ومنعها من فتح جبهة متقدمة تبعد   -أ

 . كلم عن الحدود الروسية

سومي من دعم القوات املوجودة يف خاركيف أو من التأث�  منع القوات املوجودة يف   -ب

 . هناكعىل العمليات الروسية 

منع أي مناورات أوكرانية كب�ة خارج املدينة وخصوصاً يف االتجاه� الش�يل والغريب  -ج

ضاح من  املمتد  الخط  باتجاه  كييف  رشق  إىل  الروسية  القوات  اندفاعة  ية  لتأم� 

رشق   جنوب  يف  الرئييس  الدويل  بوريسبيل  مطار  إىل  كييف  رشق  الصناعية  بورفاري 

 . كييف

القوات   -د وميمنة  خلفية  عىل  اسرتاتيجياً  التأث�  من  ملنعها  ش�نييف  تطويق  تيس� 

التأم�   قوة  عىل  التأث�  من  منعها  عن  فضالً  كييف  رشق  إىل  اتجهت  التي  الروسية 

   .ل رشق كييفالرئيسية املوجودة ش� الروسية

غرب   -ه الضعيفة  األوكرانية  املفارز  عىل  إجبار  ومساندة  بدعم  تتمتع  ال  والتي  سومي 

 . االنسحاب باتجاه مدينتي ش�نييف أو دينيربو

  :منه  والهدف ،)ماريبول –ولوهانسك  -دونيينز(محور الدونباس  .4

  .ووصله بروسيا رشقاً وبشبه جزيرة القرم غرباً  احتالل كامل إقليم الدونباس -أ

وات يف الجبهات الجنوبية من خالل املطارات وخطوط  قتأم� قاعدة لوجستية كب�ة لل  -ب

 . النقل الرابطة ب� االقليم وروسيا

املساهمة يف االطباق الربي عىل مدينة ماريوبول وعزلها من الجهت� الرشقية والش�لية   -ج

ا رأس  من  وعزل  واالستفادة  املدينة  ميناء  الحتالل  ماريوبول  رشقي  الساحيل  لجرس 

 .أوكرانيا عن بحر آزوف

  :وهدفه ،خ�سون –محور القرم  .5

 . ومنع أي دعم قتايل لجبهة ماريوبول  احتالل مدينة خ�سون االسرتاتيجية -أ

املطل عىل  -ب الرشقي  الغريب منها واحتالل قسمها  القسم  محارصة ميكوالييف بعد عزل 

 .ر الدنيب� الذي يصل أوكرانيا بأوديسا وبالبحر االسودأحد فروع نه

ومنعت    2014تأم� الوصول إىل قناة القرم وتفج� السد الذي بنته أوكرانيا بعد العام    -ج

   .من خالله تزويد شبه جزيرة القرن باملياه 

واملساهمة يف    -التوجه من ش�ل خ�سون   -د (أوديسا جنوباً  باتجاهي  ميكوالييف غرباً 

عرب    لوصلها برياً ش�الً    (اوديسكا)  املقاطعة الروسية املستقلة يف مولدوفا(عزلها برياً)  

 خ�سون والدونباس بروسيا)  
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ال    -ه تتعدى  ملسافة  ميكوالييف  ش�ل  بالقوات    380التوجه  االتصال  لتحقيق  كيلومرت 

بهدف   وذلك  كييف  غرب  جنوب  تتمدد  سوف  والتي  بيالروسيا  من  أدخلت  التي 

 دنيب� (يصبح اسمه هناك نهر دنيربو) وعزل  السيطرة عىل كامل الحوض الجنويب لنهر

 . كامل أوكرانيا الغربية عن أوكرانيا الرشقية 

 :وهدفه  ،محور القرم ماريوبول  .6

الدونباس   -أ اقليم  يف  لوهانسك  مقاطعة  تجاه  بحراً  أو  براً  املدينة  من  مناورة  أي  منع 

 للدفاع عنها ومنع احتاللها. 

 . عزل وتدم� القسم األكرب من كتيبة آزوف االوكرانية اليمينية املتطرفة -ب

 .كرانيا ببحر آزوفقطع اتصال أو   -ج

 تأم� منفذ لوجستي بحري للقوات الروسية لدعم أي عمليات مستقبلية.  -د

 وصل كامل املناطق الساحلية االوكرانية ببعضها وربطها مع روسيا.    -ه

 

 

 : األوكرانية الدفاعيةتقييم العملية العسكرية   :ثانياً 

يجب   ما  بالنسبة ألوكرانيا هو  الحاسم  املبكر  القرار  كتيبة مصفوفة عىل خط   20إىل    17فعله مع  كان 

السيطرة يف منطقة دونباس. وإدراكًا منها أن هذه القوات كانت معرضة لخطر التطويق وال �كنها تحمل  

فقد تم اتخاذ القرار باالنسحاب إىل نهر اذا    ، هجوم شامل من قبل جيش األسلحة املشرتكة الرويس الثامن

امليكا  ،دنيرب املشاة  لواء  األلوية    92نييك  باستثناء  من  أجزاء  إىل  باإلضافة  تم   ،54و  53األوكرا�  اللذان 

وسومي خاركيف  يف  املواقع  لتعزيز  األسلحة    .إرساله�  جيش  جذب  هو  األوامر  هذه  من  القصد  كان 

فارغة مواقع  إىل  ليصل  املوارد  من  هائلة  كميات  إنفاق  إىل  الثامن  الرويس  يكون    ،املشرتكة  أن  بعد 

 نسحبوا بالفعل إىل نهر دنيرب.  قد ا األوكرانيون

انقضاء   بعد  مثنها  دفعوا  والتي  األوكرانيون  فيها  التي وقع  الكب�ة  األخطاء  أحد  يظهر بشكل واضح  هنا 

الحرب من  األول  كاناألسبوع  صعبًا   .  الدونباس  يف  الت�س  خط  عن  تحت    ،االبتعاد  الرتاجع  أن  حيث 

وتكبدت الكتائب الباقية خسائر   ،أوكرانية عىل األقل  الضغط دامئًا ما يكون كذلك. تم اجتياح ست كتائب

 فادحة يف االستهداف الجوي وهي يف طريقها إىل نهر دنيرب. 

الفوىض   الروسية  القوات  التعبوي حيث استغلت  باهظاً عىل املستوى  القيادة األوكرانية مثناً  ك� دفعت 

من الدونباس) لتنفذ مناورة اخرتاق عميق  التي تسببت بها عمليات سحقها للكتائب األوكرانية املرتاجعة (

كيلومرت   200بثالث فرق مدرعة من الجيش الرويس الثامن إىل رشق كييف قطعت خاللها هذه القوات  

وسومي لتمرر    إحكامها للطوق عىل خاركيف  ساعة ك� استفادت أيضاً من  72دفعة واحدة يف أقل من  

فرغم أن األوكراني� الذين كانوا شبه  .  عملية االخرتاق العميق برسعة وسالسة إىل حدود العاصمة الرشقية

عىل   اعتمدوا  لذا  الكب�ة  التعبوية  تشكيالتهم  استث�ر  عىل  املوارد  وال  القدرة  امتالكهم  بعدم  مقتنع� 

 .التشكيالت التكتيكية من كتيبة نزوالً
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  ، جعل خاركيف ستالينجراد ثانية  توقعت  كب� يف التقدير إذ  األوكرانية بهذه التداب� بخطأوقعت القيادة  

من شأنها أن متتص أعداًدا متزايدة من القوات الروسية يف معركة استنزاف دموية وتب� أن األوكراني� قد  

ا يف وارد احتالل وقعوا بفخ كب� وذهبوا إىل حيث هدف املخططون العسكريون الروس الذين مل يكونو 

محك�ً  طويالً  طوقاً  وتطويقه�  عزله�  بل  وسومي  موارد   خاركيف  تنعدم  بعدما  عليه�  اإلطباق  ثم 

لديه� القتال  يف    .وإرادة  عوضته  وتسومي  خاركيف  يف  األوكرانية  القيادة  ارتكبته  الذي  الخطأ  أن  إال 

   :التايل يف وذلك عىل الشكلمناطق أخرى مثل أرب� وماريوبول وميكوالييف وش�نييف ورشق كي

 لجذب القوات الروسية إليها.  ،أو مناطق مستهدفة محددة ،استفادت م� يسمى مبناطق القتل -1

   .شن هج�ت شديدة الرتكيز عىل القوات الروسية املعزولة  -2

إنشاء طرق احتياطية بديلة للطرق التي تم التقرب منها لنصب وتنفيذ الك�ئن الستخدامها يف   -3

   .عمليات الحقة ك�ئن أو

 رضب الوحدات امليكانيكية عند توقفها.   -4

م� يجرب الروس عىل "إعطاء   ،استهداف األصول اللوجستية يف املناطق التي تسيطر عليها روسيا   -5

األولوية للدفاع عن سلسلة التوريد الخاصة بهم وحرمانهم من إعادة اإلمداد التي تشتد الحاجة  

 إليها". 

تنفذها وحدات باستعداد "رسية" عىل مناطق ضعيفة الح�ية يف   شن هج�ت مضادة إيذائية -6

 . جغرافية االنتشار الرويس

شن هج�ت مضادة منسقة من عدة محاور واتجاهات إلجبار الروس عىل إعادة تشكيل قواتهم  -7

االوكرانية  اإلمداد  األحيان عن خطوط  والرتاجع يف بعض  والعتاد  للجنود  واتخاذ مساتر    دفاعياً 

 .لبعض األحياء أو البلدات األوكرانية املحارصة رشق وش�ل كييف باعادة االمداد م� يسمح

  ،االستفادة من بعض االختالالت اللوجستية الروسية لتنفيذ هج�ت قنص دبابات أو مصادرتها -8

وقد سجلت أكرث من حالة استفاد فيها األوكرانيون من توقف فصيلة دبابات أو عربات مدرعة  

  لألوكراني� مناسبة  ة بانتظار تزويدها بالوقود الالزم لتشغيل اآللية أو للتدفئة  روسية لفرتة طويل

عليها   للسيطرة  أو  لحرقها  إما  العزالء  املدرعة  الفصيلة  هذه  يهاجمون  فكانوا  لالنقضاض 

 . واالستفادة منها ضد الجيش الرويس

ليضعوا خارطة تعبوية لتشكيل  استفاد األوكرانيون من عدم تشف� بعض أجهزة االتصال الروسية -9

املؤثرة  اآلليات  رضب  من  مكنهم  م�  املهاجمة  أو  املنترشة  الروسية  القوة  واستعداد  وانتشار 

اللوجستي   الدعم  آلية  أو  والرسية  الفصيلة  آمر  آلية  أو  االتصاالت  ضابط    –محروقات  (كآلية 

اذخ�ة  –طعام   أو  الفصيلة  عىل  املؤثر  الهدف  يستهدفون  فكانوا  الكتيبة  )  حتى  أو  لرسية 

ويف بعض األحيان متكن األوكرانيون مبساعدة أمريكية أو بريطانية الكرتونية فنية من   ،الروسية

تحديد أمكنة وتحركات ج�االت ورتب عالية روسية وتحييدهم إما بالقتل أو بالجرح وذلك من  

   الخليوية.هواتف الخالل رصد املكاملات غ� املشفرة عىل أجهزة االتصال العسكرية أو رصد 

غالبًا يف    ،رضب القوات الروسية ونصب الك�ئن خلف خطوط الت�س بوحدات رسيعة الحركة -10

ستية التي أثبت أنه من ب� التكتيكات امليدانية األكرث فاعلية ويضيف إىل العرثات اللوج  ،الليل

 مل يتمكن الروس من التغلب عليها.  
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سية أثبتت بالفعل أنها اسرتاتيجية مهمة لتقليل املزايا العسكرية للجيش  إن مهاجمة خطوط الدعم الرو 

وهي    ،الرويس يف بعض املحاور حيث إن املركبات الروسية منترشة يف منطقة واسعة عىل جبهات متعددة

دافئ الجنود  إلبقاء  باستمرار  البارد  �تتباطأ  أوكرانيا  طقس  هائالً    ،يف  تحديًا  الوقود  تجديد  يجعل  م� 

 .ووجودياً 

أمرت هيئة األركان يف الجيش األوكرا� األسبوع املايض يف بيان علني جنودها بتجاهل املركبات املدرعة  

ايل  املدرعة  غ�  الوقود  شاحنات  مهاجمة  ذلك  من  تدريباً    وبدالً  مدرب�  غ�  روس  جنود  غالباً  يقودها 

الدفاع  ،جيداً. قال زاغورودنيوك اسرتاتيجيات  أوكرا�  ، رئيس مركز  أبحاث  إمدادات   ،وهو مركز  إن قطع 

 الوقود يحول الدبابات ومركبات املدفعية الصاروخية إىل عوائق عىل الطريق.

مكانها  يف  الروسية  املركبات  بقاء  األوكرانية  ،مع  القوات  واضعة   ،تهاجمها  مشتعًال  حطاًما  إياها  تاركة 

 الجنود الروس أمام خيارين أحاله� مر: 

 . لرضبة صاروخية محتملة البقاء داخل مركباتهم حيث يكونون عرضة -

محاولة الهروب س�ًا عىل األقدام ومواجهة احت�لية التعرض لرضبة صاروخية أو طلقة قناص    -

  .أو ن�ان مجموعة تكمن يف الطريق

 

 

 خالصات تحليلية  :رابعاً 

األوىل الج�ال  يُ   :الخالصة  يدل�  احتياطعترب  األسبق  "عاموس  والرئيس  السابق  الطيار    لالستخبارات " 

" الصهيونية  يف  أ العسكرية  شاركوا  الذين  العسكري�  املنظرين  أحد  واألفعى"  قولبةمان"  العقاب   خطة 

ن بحرب  لبنان  الذي طبقها يف  املؤقت  الكيان  ملتطلبات جيش  تكييفها وفقاً  التي جرى  سان  ياالمريكية" 

ع�دها وهو    يدل�ويعلق    .1996 بأن  تطبيقها  بعد  الخطة  تلك  من  املستفادة  الدروس  من  مستخلصاً 

بحملة قصف    مبواجهة قوة متارس حرب العصابات إال إذا أتبع  القصف الجوي االسرتاتيجي ال جدوى له 

   .جوي وبري تكتييك مستندة إىل معلومات قتالية شاملة ودقيقة ومحدثة 

" هذا دقيق بنسبة كب�ة وتؤكده دراسة مجموع الحروب الحديثة يف القرن  �كن اعتبار توصيف "يدل�

التي قاتلت فيها قوة متفوقة تكنولوجياً وعددياً قوة صغ�ة تجيد تطبيق مبادئ حرب العصابات    20  ـال

داخلية  مناطق  من  القتال  عىل  العصابات    املعتمد  حرب  قوة  أن  حيث  املبارش  غ�  التقرب  بأسلوب 

الصغ�ة هذه تكون قادرة عىل التخفي واتقاء عمليات القصف االسرتاتيجي يف مخابئ وتحصينات معدة 

الغرض قوات    ،لهذا  وتهاجم  مخابئها  من  تخرج  أن  االسرتاتيجي  القصف  مرحلة  نهاية  عند  وتستطيع 

بدأ عسكري  ونظراً المتالكها ميزة الظهور والتخفي بسالسة نتيجة العت�دها عىل أهم م  .الخصم برشاسة

الحركة القتال وهو مبدأ خفة  الذي تقاتل فيه    ،يف  القوة املهاجمة االتجاه  فإنها تستطيع أن تفرض عىل 

املستحدثة أو  الجديدة  العدو  تكتيكات  أنها قادرة عىل تعطيل  القوة  ، ك�  تلك  إذا كانت  تطبق    فكيف 
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الال مت� الحرب  الحروب وترتكز إىل مدرسة  الثالث والرابع من  ثلة كجيل أحدث لعقيدة حرب  الجيل� 

 . العصابات الكالسيكية 

عىل الجبهة األوكرانية �كن اعتباره تطبيقاً حرفياً ملا سلف حيث أن أساليب    2022-2-24ما يجري منذ  

منظ�ت   تعتمدها  التي  القتال  تطبيقات  تشبه  جيداً  املدربة  األوكرانية  النظامية  شبه  القوات  مناورة 

   :وبحكم أساليب قتال القوات األوكرانية متتعت مبميزات عدة أهمها .ديثةحرب العصابات الح عتمدت

 . طريقة القتال املجدية ملرسح العمليات االوكرا�  -

معرفة األرض وحسن املناورة عليها واالستفادة من ميزاتها بحرمان الخصم من عنارص املفاجئة    -

  .والخداع

قها يف القتال اللييل عىل خصمها بفعل تزويدها  اعت�د مبدأ خفة الحركة عىل مدار الساعة وتفو   -

 . من الناتو بأحدث معدات القتال اللييل

(وهي يف حالة أوكرانيا نقاط الضعف ك� سيأيت    التشخيص الجيد لنقاط ثقل عدوها الستهدافها  -

 . تالياً)

وأجنبية   - محلية  مصادر  من  التكتيكية  الطبيعة  ذات  االستخبارية  املعلومات  بوفرة  متتعها 

االتصال    )الخ  ....الناتو( بأجهزة  ترتبط  التي  السايربي  الطابع  ذات  الحساسة  املعلومات  ومنها 

لعدوها  والالسليك  خريطة   ،الخليوي  وضع  من  الناتو  من  الكرتونية  فنية  مبساعدة  مكنها  م� 

ومكنها يف بعض الحاالت من تحييد ج�االت    ، الكرتونية كاملة لرتتيب وانتشار واستعداد عدوها

 . عالية يف الجيش الرويس ورتب

اعت�دها عىل طرق وأساليب قتال واشتباك فرضت عىل الجيش الرويس يف أكرث من منطقة ما    -

يف   العسكرية  عمليته  من  الثانية  املرحلة  بداية  منذ  االمكان  قدر  تجنبه   2022-2-28حاول 

القوية االوكرانية  الدفاع  ونقاط  املدن  وتجاوز  وعزل  عدم    ،بتطويق  بهدف  يف  وذلك  الوقوع 

 . وعقبات تكتيكية متنعه من ادامة القتال عىل املستوي� التعبوي واالسرتاتيجي أرشاك

 

 جبل األكراد يف ريف الالذقية الش�يل)(الغربيون أسلوب    أس�هطبق الجيش الرويس ما    :الخالصة الثانية

عندما اعتمد عىل حمالت القصف االسرتاتيجي يف منع تقرب مسلحي جبهة النرصة والكتائب القوقازية  

 والشيشانية والحزب االسالمي الرتكستا�. 

   :يخلط ب� في� طبق عدوه أسلوباً 

يف توقيه من عمليات القصف االسرتاتيجي دون التعرض لرضبات ساحقة أو  (مدرسة الفيتكونغ    -

 .مدمرة)

الكالسييك  أسلوب - الربيطانية  العصابات  الروسية    حرب  الوحدات  يف  مؤثرة  نقاط  مقاومة  يف 

 . املتقدمة أو املتجحفلة 
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مقاومو  - بها  قاتل  التي  األنصار  حرب  مدرسة  تكتيكات  من  بعضاً  االسلوب  ذلك  عىل  أضاف 

 االتحاد السوفيايت االجتياح األملا� لبالدهم.  

 

األوكرانية  :الثالثة  الخالصة للقوات  الرسيع  االنهيار  وعدم  القتال  استمرار  املهمة   ،مع  أن  للروس  بدا 

وامليدان الواقع  تحايك  التي  التداب�  من  طويلة  سلسلة  فاعتمدوا  أصعب  وتكون  أن    .ستطول  ويبدو 

   :التعديالت الروسية تتعلق بالهدف� الرئيسي� لعمليتهم الخاصة يف أوكرانيا

 .الرشيط الساحيل األوكرا� بروسياه مع كامل ل تحرير اقليم الدونباس ووص .1

القسم  .2 روسية  أصول  من  األوكرانيون  أو  روسيا  تحتل  وغريب  قسم� رشقي  إىل  أوكرانيا  تقسيم 

الرشقي وتبقي لألوكراني� غريب البالد دون نهر دنيب� الذي يقطع كامل أوكرانيا إىل قسم� من 

   .بالكامل الجنويب والذي ستسيطر روسيا عىل ضفته الغربية الش�ل إىل الساحل

الغزو إبطاء  من  متكنوا  األوكراني�  املقاتل�  أن  من  الرغم  تحقيق    ،عىل  تواصل  الروسية  القوات  أن  إال 

ثا� أكرب مدينة يف   ،ومدينة خاركيف  ، مكاسب بين� تضغط عىل املناطق الحرضية. تخضع العاصمة كييف

ماريوبول    ،أوكرانيا وميناء  مدينة  احتالل  من  الروسية  القوات  تقرتب  ك�  تقريباً.  مطبق  لحصار 

آزوف  ،االسرتاتيجيت�  بحر  مدينة    ،عىل  باتجاه  القرم عرب خ�سون وميكوالييف  وتضغط من شبه جزيرة 

 أوديسا الساحلية األخرى يف أوكرانيا.

الرابعة أنه    :الخالصة  املايض  األسبوع  ظهرت  مؤرشات  الجديدة  مثة  باألسلحة  األوكرانيون  أتخم  وبعدما 

ملنع القوات    ،مبا يف ذلك كييف  ،فإنهم سيحاولون وقف تطويق املدن  15التي زودتهم بها دول الناتو ال  

 الروسية من فرض حصار عىل مراكز حرضية بأكملها. 

يعتزمون شن هجوم   ،االجتياح األويلبعض املسؤول� األوكراني� يبالغ يف الترصيح إىل أنه بعد النجاة من  

مل يعد مبقدورهم    ، يف ح�مضاد ضد القوات الروسية. وذلك مستبعد ويأيت يف سياق املبالغات األوكرانية 

تلقوها  ،شن هجوم مضاد كب� التي  الكب�ة  الخسائر  املناسبة لذلك بفعل  القوات  لك تستكون    .وتنظيم 

فلدى    ،. إال أنه �كنهم اعت�د عمليات إنهاك وإيذاء كب�ةمحاوالت غ� متكافئة لفض الهج�ت الروسية

املتوقفة أو  الثابتة  األهداف  الكث� من  اللوجستية  الروس  الوضعية مالمئة جداً    ، بسبب مشاكلهم  وهذه 

 لقوة عمليات خاصة �كنها أن تعمل يف املؤخرة.

فإن الهدف الرئييس   ،ات الروسيةعىل الرغم من جهود الجيش األوكرا� الستنزاف القو   :الخالصة الخامسة

حيث ال يبدو أن بوت� سينسحب يف أي   ،ألوكرانيا هو جعل الحرب دموية بقدر اإلمكان بالنسبة لروسيا

إن التخيل عن املدن الثانوية قد يصبح رضوريًا للس�ح للحكومة    وقت قريب. وقال األوكرانيون باملقابل

 ة ممكنة. األوكرانية بالبقاء يف العاصمة ألطول فرت 
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 استنتاج : خامساً 

يبدو أن الروس يعملون عىل    ،عىل أقل تقدير  ،2014بعد ظهور حجم تورط الناتو يف أوكرانيا منذ العام  

 نيااتقسيم أوكر ، و ليم الدونباس قوهو تحرير إ�  بشكل كب تحقق    األول  ،تحقيق هدف� متوازي� عسكرياً 

املستقبلالثا�  و ،  إىل قسم� رشقي وغريب يف  فاعل  نظام  أو  فاعل  أي جيش  إنشاء  من  ما    ،منعها  وهو 

 . يعني عسكرياً للروس قطع يد الناتو عن العبث مبجالهم الحيوي وأمنهم القومي

تعترب أوكرانيا أنها خرست خسارات هائلة يف خوضها لهذه الحرب أو مبشاركتها يف استدراج روسيا لخوض  

الحرب من   هذه  وترشد  دمرت  قد  كدولة  ومكوناتها  واالقتصادية  العسكرية  قدراتها  معظم  أن  حيث 

الذين أصبحوا بال مأوى أو يف لجوء قرسي التحتية وقدرتها    .شعبها املالي�  فضالً عن أهم مدنها وبناها 

  وهي حرمت من واجهتها الساحلية فأصبحت دولة   ،الصناعية األساسية يف الرشق قد محيت من الوجود

 . والخضوع التام  نها تقاتل من أجل عدم الخسارة العسكرية فقطإ لذا ف .داخلية

أن  تقدم  ما  كل  من  ويظهر  عظمى  قوة  عىل  ألوكرانيا  فوزاً  تعترب  الحالة  هذه  يف  الخسارة  فعدم  لذا 

 ، وليس االنتصار يف حرب تحرير قص�ة األمد. االسرتاتيجية األوكرانية هي عدم الخسارة

 

 


