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بالشأن  المختص  واألكاديمي   الباحث  فيه  رأى   ،)2022 مارس   5( تحلياًل  ريفيو”  “يوراسيا  موقع  نشر 
األوراسي، بول غوبال، أن الرئيس الروسي فالديمير بوتين ارتكب أخطاء إستراتيجية في غزوه ألوكرانيا، 
متوقعًا أن يكون لهذه األخطاء عواقب مدمرة على االتحاد الروسي لعقود قادمة، ولخص الباحث تلك 

األخطاء في النقاط الخمسة التالية:

أوالً: الفشل في فهم “طبيعة الثورة األوكرانية ومناهضتها لالستعمار وميلها للتحرر الوطني”، حيث 
األوكراني  النظام  لالعتقاد  ودفعته  أوكرانيا،  في  السياسي  للوضع  خاطئة  رؤية  بوتين  لدى  تشّكلت 

سينهار  كبيت من ورق، لكن األحداث أثبتت عكس ذلك.

ثانيًا: تبني فكرة خاطئة عن إمكانات الجيش األوكراني، حيث افترض بوتين أنه سُيهزم في غضون 
انتصار  أن  ما يؤكد  يقاتل ويحارب بشكل جيد،  يزال  ال  األوكراني  الجيش  أن  إال  أيام،  أربعة  إلى  يومين 
عليه  عادت  “قــذرة”  يكن سوى خدعة  لم   ثماني سنوات،  قبل  القرم،  جزيرة  السابق في شبه  بوتين 

بعواقب وخيمة.

ثالثًا: االعتماد على تقييم غير واقعي لقدرات الجيش الروسي، ما أكد بدوره أن “أفالم الرسوم الكرتونية” 
التي دأب بوتين على االستعراض بها حول أسلحته “الخارقة” هي مجرد وهم، إذ تبين -أثناء االجتياح 
الروسي ألوكرانيا- أن األسلحة “اإلستراتيجية” الروسية ال تعمل بالكفاءة والفاعلية التي كان يروج لها 

مصنعوها.

وشجبوا  بوتين،  ضد  -تقريبًا-  الجميع  انقلب  حيث  الدولي،  الفعل  رد  ووحدة  بقوة  االستخفاف  رابعًا: 
بالمقارنة  لها،  أولوية  تمثل  المتحدة  الواليات  مع  عالقاتها  أن  أثبتت  التي  الصين،  ذلك  في  بما  حربه، 
مع عالقتها بروسيا، ما وضع روسيا في صورة دولة مارقة، مثل كوريا الشمالية، وليس كقوة عظمى 

كاالتحاد السوفياتي سابقًا.

خامسًا: المبالغة في فعالية االبتزاز النووي، إذ افترض بوتين أن امتالكه درعًا نوويًا، سيمنحه الحصانة 
الدولية الالزمة، لكن اجتياح أوكرانيا حط من سمعة روسيا، وصور بوتين دوليًا على أنه يمثل تهديدًا 

للسلم واألمن الدوليين. 

ارتدادات رئيسة ستعاني منها روسيا في  الباحث خمسة  أما بالنسبة للعواقب المحتملة؛ فقد توقع 
العقود القادمة، هي:

1- ربط صورة بوتين بروسيا في المخيلة الدولية، ما يؤدي بدوره إلى مضاعفة معاناة المواطنين الروس 
على  المفروضة  تلك  بين  تفرق  ال  روسيا  ضد  المتخذة  اإلجــراءات  وأن  خاصة  الدولية،  العقوبات  نتيجة 

الكرملين وتلك المفروضة على روسيا.

العشرين، نتيجة طموحات بوتين  القرن  المارقة وفق تقييمات  الدول  2- تصنيف روسيا ضمن قائمة 
الخرقاء، وسيكون لذلك تأثيرات سلبية، ربما تعود بروسيا بضعة عقود إلى الوراء.
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3- السير بروسيا  نحو “نظام ديكتاتوري ثيوقراطي غير متوائم مع حقبة ما بعد الحداثة”، والعودة 
بالبالد إلى مصاف الدول الكالسيكية ذات الطابع الطوباوي، والتي واجهت مناهضة شعبية في القرن 

العشرين.

4- تضاؤل فرص التعافي االقتصادي، ناهيك عن االرتقاء بروسيا لمستوى االتحاد السوفيتي السابق، 
حيث أسفرت مغامرة بوتين غير المحسوبة عن انحدار البالد إلى مستوى كوريا الشمالية، كدولة تمتلك 

األسلحة النووية دون حيازة البنية االقتصادية الفاعلة.

5- تنامي مخاطر اللجوء إلى األسلحة النووية، نظرًا لميل بوتين إلى ابتزاز الغرب، ورغبته في ممارسته 
الضغوط الدولية بهدف استعادة الصدارة دون امتالك المؤهالت الالزمة، ما يعني أن خطر الحرب النووية 

سُيمّثل كابوسًا لألجيال القادمة.

خطًأ  ارتكب  الروسي  الرئيس  أن   )2022 مــارس   5( أفيرز”  “فورين  مجلة  نشرتها  رديفة  دراســة  ورأت 
المفضلة”، خاصة  “شروطه  النصر وفق  بوتين  يحقق  أن  أوكرانيا، مستبعدة  بغزوه  فادحًا  إستراتيجيًا 
الروح  وأنه أغرق جيشه في عملية احتالل باهظة التكاليف، وارتكب أخطاء فادحة أسهمت في هدم 
المعنوية للجنود الروس، واستهلكت موارد البالد، دون الحصول على مردود يذكر، سوى إحاطة بوتين 
بهالة فارغة من “العظمة الروسية” القائمة على احتالل دولة مجاورة وجرها إلى العنف والفقر والفوضى.

وسيكون الوضع أسوأ إذا فشلت القوات الروسية في السيطرة على سائر البالد، حيث سيواجه بوتين 
لالستنزاف في  قواته  تتعرض  وربما  الغربية،  الدول  قبل  من  البالد مموالً  غربي  تمردًا  الحالة  في هذه 
أجــزاء محدودة من شرق  على  تقتصر سيطرته  فيما  أوكرانيا،  أرجــاء  قد تشمل سائر  حروب عصابات 

وجنوب أوكرانيا، وربما كييف.

وفي مقابل تلك المكاسب “الهشة”، سيواجه بوتين حقائق “خشنة” تتمثل في تحمله مسؤولية تدهور 
اقتصاد روسي، وتنامي عزلتها الدولية، وعجزها عن توفير الثروة التي تعتمد عليها القوى العظمى، 
وسُيفقده ذلك دعم النخب الروسية التي طالما اعتمد عليها لمواصلة الحرب وللمحافظة على سلطته، 

فضاًل عن تراجع التأييد الشعبي نتيجة سجل بوتين المتدني في المجال الديمقراطي.

ورأت المجلة أن بوتين قد أخطأ في تقدير المضمون السياسي ألوكرانيا التي: “لم تكن تنتظر تحريرها 
من الجنود الروس” كما كان يظن، بل قررت مقاومة االجتياح الروسي بما أوتيت من قوة.

كما أخطأ بوتين في تقدير مواقف كل من: الواليات المتحدة، واالتحاد األوروبي، وبلدان أخرى كأستراليا، 
باتت مصممة على هزيمة روسيا في  التي  الدول  الجنوبية، وغيرها من  واليابان، وسنغافورة، وكوريا 
أوكرانيا، ونتج عن تلك التصرفات غير المحسوبة غضب عالمي سيشكل عائقًا كبيرًا أمام السياسة 

الخارجية الروسية.

وبما أن الرأي العام يشكل محورًا أساسيًا في أية حرب؛ فإن بوتين قد شكل صورة سلبية، تتمثل في: 
وارتكبت قواتها  إنسانية جماعية،  بمعاناة  روسيا عدوان غير مبرر على جارة مسالمة، وتسببت  شن 

جرائم حرب بحق المدنيين.
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أما على الصعيد العسكري؛ فإن أخطاء بوتين ال تقل فداحة عن أخطائه اإلستراتيجية، حيث أظهر تقييم 
المراحل األولى من الحرب أن التخطيط الروسي واللوجستيات كانا غير كافيين، وأن نقص المعلومات 
المقدمة للجنود، وحتى للضباط في المستويات العليا، قد تسبب في تدمير معنويات الجيش الروسي، 
الذي كان يخطط إلنهاء الحرب بسرعة من خالل توجيه ضربة خاطفة تقطع رأس الحكومة األوكرانية أو 

ترغمها على االستسالم، إال أن ذلك بات بعيد المنال. 

وفي تصريح لشبكة “سي إن إن”، توقع المسؤول السابق بوكالة االستخبارات األمريكية، ستيف هال 
)13 مارس 2022( أن يواجه الرئيس الروسي، فالديمير بوتين، تحديات داخلية كبيرة نتيجة الخسائر 
التي تكبدتها طبقة “األوليغارشيين” األثرياء الممسكين باالقتصاد وعمليات تبييض األموال، والذين 
يستحوذون على االقتصاد الروسي لكنهم ال يتمتعون بنفوذ أمني أو سياسي، باإلضافة إلى سخط 

النخب االستخباراتية والعسكرية التي يعتمد عليها بوتين في الحكم.
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المرصد اإلستراتيجي
بيت خبرة رائد في تقديم الخدمات المتخصصة للعاملين في المجاالت 

السياسية واألمنية بالمنطقة العربية.

يعمل على تعزيز المفاهيم االحترافية لدى الجيل الجديد من العاملين في 
الشؤون السياسية واألمنية في العالم العربي، ورفد صناع القرار بمعلومات 
نوعية بجودة عالية ومهنية تستند إلى الموضوعية والحياد واالستقاللية، 

بعيدًا عن مؤثرات اإليديولوجيا الطارئة ومعارك االستقطاب اإلقليمي.
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