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الحرب الروسية األوكرانية  ة مسير:  تقرير

األبعاد العسكرية  
2022حزيران   /يونيو  20شباط حتى  /فبراير  24منذ انطالق الحرب 

تمهيد 
ىلع ة"  "فاشلوجوالت دبلوماسية    بعد حشد عسكري روسي استمر لقرابة شهرين منذ مطلع العام الحالي

 1، "ضمانات أمنية"بـ    وما بات يعرفسلسلة من املطالب    موسكوأىلع املستويات الدولية، قدمت خاللها  
 . يتعلق معظمها بتوسع حلف الناتو وانضمام أوكرانيا للحلف

أوكرانيا، واعترف باملناطق الخاضعة   2015كان قد أبرمه عام    الذي   سالمالألغى بوتين اتفاق   يف شرق 
وأعلن شخصيًا عن بدء عملية عسكرية  ،ىلع أنها مناطق مستقلةاملوالين للكرملين لسيطرة املتمردين 

األراضي  غزو  موسكو  لنية  املتكرر  الروسي  النفي  من  الرغم  ىلع  وذلك  أوكرانيا  يف  "محدودة"  روسية 
 األوكرانية. 

نفسها بتحقيق    ة  ت القوات الروسية يف الرابع والعشرين من فبراير نحو األراضي األوكرانية، ممنيَّقانطل
 حالمها اصطدمت بثبات املقاومة األوكرانية املدفوعة بالدعم الغربي... أنصر سريع وحاسم، لكن 

، سنحاول يف هذا التقرير أشهر ىلع انطالق الحرب الروسية األوكرانية  4  ما يقارب الـ  اليوم وبعد مرور 
األبعاد العسكرية للحرب    :هي الرئيسية يف هذه الحرب أال و  جوانبتسليط الضوء ىلع واحد من أهم ال

واألوكرانية  الروسية  القوات  العسكريوسنتعرَّ ،  بين  املشهد  خارطة  ىلع  خالله  من  األراضي   ف  ىلع 
تكتيكات دراسة  حاول  كما سن  يونيو/حزيران،  20  حتى اليومفبراير//شباط    24  منذ انطالق الحرب  األوكرانية
الحرب املستمرةيف    منهماونقاط ضعف كل  ،  الطرفين  باإلضافة ملحاور أخرى ال تقل أهمية عن هذه   ،

 املقدم   الدعم العسكري الغربين، وكأبرز األسلحة التي تم استخدامها من قبل الطرفي ؛  املحاور السابقة 

موسكو بضمانات أمنية بعدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال األطلسي )ناتو( وبالنسبة لروسيا، فإن أوكرانيا يفترض    تطالب  1
أن تبقى "تابعة"، أو يف الحد األدنى ىلع الحياد يف معركتها مع "خصومها" الدوليين، وترى روسيا أن تمّدد حلف شمال 

و "خطا أحمر"،  أوكرانيا  مع  لحدودها  "أسلحة هجومية  األطلسي،  الناتو  ينشر  بأن ال  األساسية  مطالب بوتين موسكو  تتمثل 
بالقرب من حدود روسيا"، وأن يزيل القوات والبنية التحتية العسكرية من الدول األعضاء التي انضمت إلى الحلف منذ عام 

 (. 1997لناتو إلى حدود ما قبل عام . وهذا يعني أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية ودول البلطيق )تريد روسيا أن يعود ا1997
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منهما  ،انياألوكر لكل  العسكرية  للوالخسائر  ومفصل  مختصر  مرجع  توفير  بهدف  وذلك  أهم بمهتمين  ، 
 . الحرب األوكرانية الروسية الدروس املستفادة من

مع  مغلقة  ندوات  مخرجات  مطَّلعة، ومن  ميدانية  مصادر  من  التقرير  إعداد هذا  املركز يف  انطلق 
 الخبراء، إضافة إلى املصادر التالية:  

 . اإلندبندنتصحيفة  معهد دراسات الحرب األمريكي. 
 صحيفة الواشنطن بوست.  معهد واشنطن.

 نيويورك تايمز. معهد الشرق األوسط. 
 الغارديان.  معهد الدراسات الدولية واالستراتيجية. 

 .Oryx مركز كارينغي للسالم. 
 .CNN وكالة األناضول. 

 فايننشال تايمز  واإلنجليزية. قناة الجزيرة العربية 
 

 قمنا بتقسم مراحل الغزو الروسي ألوكرانيا تبعًا لألهداف الروسية والتكتيكات املستخدمة يف الغزو 
 إلى:

 مارس/آذار(   10فبراير/شباط حتى تاريخ    24)  الهجوم الخاطف والحرب النفسية  املرحلة األولى: •
  10)   األوكراني وبداية استخدام وسائل التدمير الشاملتورط الروس يف العمق    املرحلة الثانية: •

 . (أبريل / نيسان 1مارس/آذار وحتى تاريخ 
الثالثة: • الروسي    املرحلة  التموضع  دونباس   وتقليصإعادة  نيسان   1)  األهداف ىلع   /   أبريل 

 . وحتى تاريخ اليوم(
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 : الهجوم الخاطف والحرب النفسية املرحلة األولى
 مارس/آذار(  10 –فبراير/شباط   24)

الحملة أوكرانيا    الروسية  بدأت  عسكريضد  حشٍد  طويلة   بعد  فترة   واستمر  الروسي بعد  ،  االعتراف 
 24أعقبها يف  ،  2022شباط/فبراير    21يف  لوغانسك الشعبية    وجمهوريةدونيتسك الشعبية    بجمهورية

بهدف »تجريد   خاصة  ه عن عملية عسكريةأعلن في  الذي  للرئيس الروسي فالديمير بوتين  خطاٌبفبراير  
، بما يف ذلك البالد  منمختلفة  بدأ القصف ىلع مواقع    ثم  أوكرانيا من السالح واجتثاث النازية منها«،

 مناطق يف العاصمة كييف. 

 
2022فبراير / شباط  24خريطة السيطرة يف أوكرانيا بعد انتهاء عمليات اليوم األول   
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 العسكرية  والتجمعاتوخي ىلع النقاط  ربدأت روسيا حملة قصف صا  من خطاب بوتين،  يف غضون دقائق
كروز   صواريخ  فيها  أطلقت  ،  (دونباس عموم  ووماريوبول  كييف وخاركيف وأوديسا  )يف كل من    األوكرانية

باليستية   منوصواريخ  العديد  كييف   أصابت  يف  العسكرية  واملستودعات  العسكرّية  واملقار  املطارات 
 . وخاركيف ودنيبرو

عن   غ  لِ ببالقرِب من مدينة خاركيف، وأ  ها البري لألراضي األوكرانية  غزو   يف  القوات الروسيةبعدها    شرعت
سيطرة ىلع جوية لل إنزاالت  وعمليات برية وبرمائية واسعِة يف مدينتي ماريوبول وأوديسا؛    عمليات إنزال

انسك وسومي غهجماٍت ىلع مواقع يف لو   باإلضافة لوقوع  ،يابيالروسأراضي  عن طريق  العاصمة كييف  
 تجاه خيرسون.  شبه جزيرة القرم  يفوتشرنيهيف وجيتومير، وكذلك 

 لقوات العسكرية للطرفين خالل املرحلة األولى ا

 العدد  القوات  الطرف 

 روسيا
 ألف جندي  200 - 190

ألف   150 –  140منهم  
 برية. القوات من ال 

 ألف  175 الجيش الروسي 

 آالف 10 القوات الشيشانية 
ولوغانسك   دونيتسكمقاتلون من 

 )دونباس( 
 آالف مقاتل 15- 6

 2000 املناطق االنفصالية يف جورجيا 

 أوكرانيا 
 ألف  255 - 200  الجيش األوكراني 

قوات الدفاع  –الشعبية القوات 
 اإلقليمية 

 ألف  100
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 املشهد العسكري 

أنهم كانوا يحسبون بخاصة    ،تكتيكات سوفيتية قديمة  قوات الروسية يف بداية الحرب ىلعال   تعتمدا 
سريعة ستكون  العملية  وعاملة  ،أن  سليمة  األوكرانية  التحتية  للبنية  الروس   ؛ولحاجتهم  يستخدم  فلم 

 .خالل األسابيع األولى للحرب سياسة األرض املحروقة 

 الجبهة الشمالية: 

إلتمام   ًاالتقدم جنوب  ،التي انطلقت من األراضي البيالروسية و  ايأوكران  شماليف  القوات الروسية    حاولت
مبتعدة عن الدخول يف حرب املدن داخل كييف بسبب التكاليف الباهظة  ،الحصار ىلع كييف من الغرب

التي تعرَّضت لها يف محاوالت دخول كييف يف بداية العملية وفشلها يف تحقيق هدف احتالل العاصمة 
 2باالعتماد ىلع تكتيك بليتزبيرج. 

 

األولى لهجمات روسية بالطائرات العمودية ىلع مطار هوستمويل   وتصدت املقاومة األوكرانية يف األيام 
ىلع مشارف كييف، ومنعتها من إنزال الجنود والعتاد. واضطرت روسيا بسبب ذلك إلى نقل عتادها وقواتها 
برا، محدثة ازدحاما يف الطرق، وهو ما جعلها عرضة لهجمات القوات األوكرانية. وانحرفت بعض اآلليات 

تتمكن   العسكرية عن ولم  الروسي.  الجيش  واقع  تعكس  الوحل، يف صورة  وبقيت عالقة يف  الطريق، 
 الروسي.  نتيجة لسوء التقدير والتخطيطقافلة ضخمة من املدرعات الروسية من محاصرة كييف. 

 

 
; بيلتزكريغ، أي حرب البرق(: مفهوم عسكري يستخدم يف العمليات الهجومية.  Blitzkriegالحرب الخاطفة أو حرب البرق )باألملانية:    2

 تعتمد الحرب الخاطفة ىلع استخدام عنصر املفاجأة والهجوم بسرعة ملنع العدو من الصمود دفاعي ا. 
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 الجبهة الجنوبية: 

تقريب ا بناء جسر بري من تقدَّم ت القوات الروسية خارج شبه جزيرة القرم وروستوف ومناطق أخرى لتكمل  
ملتابعة خيرسون  مدينة  يف الوقت نفسه استولت القوات الجنوبية ىلع    ،روسيا إلى شبه جزيرة القرم 

 إذ اعتمدت روسيا هناك ىلع خطوط السكة الحديدية لتزويد قواتها.  غربا نحو أوديسا. تقدمها
 شرقية: الجبهة ال

ت  الشرق  عدد   ابعتيف  يبلغ  التي  خاركيف  أوكرانية  مدينة  أكبر  ثاني  ىلع  هجومها  الروسية  القوات 
ىلع   ومهجال يف    الجيش الروسي  وشرع  ،مليون نسمة، وت عت ب ر العاصمة الثانية ألوكرانيا   1.5سكانها حوالي  

 يف املرحلة األولى. دون نجاح ملحوظ  يها لكناملدينة من الشمال لالستيالء عل 

 
 رة بعد انتهاء املرحلة األولى للغزو الروسي ألوكرانياخريطة السيط
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 استنتاجات:  

بين الدفاع الثابت والدفاع النشط، ونشرت قوات   -  يف هذه املرحلة  -ة تزاوج  وكرانيكانت القوات األ •
خاصة لقطع خطوط إمداد العدو والعبث بها، م ستفيدة من توفر صواريخ غربية الصنع املضادة للدروع 

إلى هذا قسمّ   ،والطائرات الحركة    إضافة  إلى مجموعات صغيرة قادرة ىلع  األوكراني قواته  الجيش 
 القوات يف املرافق املدنية للتغطية. ت رية الظاهرة ووزعالسريعة، وأفرغت ثكنات الدفاع العسك

تثبيت   • دون  السريع  واالندفاع  الخاطفة،  والبحرية  الجوية  اإلنزاالت  ىلع  البداية  يف  روسيا  اعتمدت 
للسيطرة ىلع املطارات لالستفادة منها يف النقل   ،خطوط ومراكز اإلمداد بشكل جيد يف محاولة 

ا تكبَّدت خسائر كبيرة دون تحقيق غالبية أهدافها. واألسباب الرئيسية  السريع ملزيد من القوات، لكنه
 لذلك هي: 

حسن تعبئة وتنظيم القوات األوكرانية  ، وتوافر إرادة القتال لدى الجانب األوكراني شعبًا وجيشًا -1
 املسلحة والقوات الشعبية، وكفاءة خطط توزيع األسلحة الجديدة واستخدامها. 

واالستخبارا -2 باملعلومات،  املعلومات  أوكرانيا  إمداد  يف  الغرب  يستمر  حيث  األقمار وت:  صور 
والصناعية بشكل ،  الروسية  والخطط  التحركات  تكشف  أنها  يف  املعلومات  هذه  قيمة  تكمن 

 . دقيق
االستخدام امل كثَّف للمسيَّرات األوكرانية يف مراقبة واستطالع القوات الروسية ويف قصف األرتال   -3

 وتصحيح الرمايات. 
تركيز ىلع ضرب خطوط اإلمداد بالوقود مما يعيق الهجوم الروسي املعتمد ىلع أرتال الدبابات  ال  -4

 واآلليات بالتقدم يف الهجوم. 
اختالف مبدئي ساعد القوات األوكرانية يف الوحدات األصغر ىلع العمل مقابل كتل الوحدات   -5

مستو  ىلع  القرار  اتخاذ  مركزية  ال  وهو:  الضخمة  الهيكل  ىالروسية  يف  األدنى  ة  ي الوحدات 
 مبدأ شائع يف القوات الغربية. ، وهذا التنظيمية 

العمليات النوعية والضربات النوعية ضد أهداف روسية، مما ساهم يف إعاقة العمليات الجوية   -6
 الروسية. 

طرق وتدمير الجسور وطرق السكك الحديدية بين أوكرانيا وروسيا واختراق شبكة  أوكرانيا للقطع   -7
 صاالت الروسية. االت

ومن جهة أخرى فإن روسيا بالغت بها،  واالستهانة  سوء تقدير القوات الروسية للمقاومة األوكرانية   -8
 يف تقدير قوتها. 

 تقويض قوات الدفاع الجوي األوكرانية لفعالية الطيران الروسي.  -9
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 يف املرحلة األولىالدعم العسكري املوجه ألوكرانيا  

 الكمية  النوع  التاريخ  املصدر

الواليات 
 املتحدة 

25/2/2022 
 صواريخ ستينغر 

 مليون دوالر 350ما يقدر بـ 
 صواريخ جافلين 

 - راجمات صواريخ 2022/ 2/ 26 هولندا 

 أملانيا 
 2700 صواريخ مضادة للطائرات  2022/ 3/ 1

 - صواريخ جافلين  2022/ 2/ 26

 - صواريخ جافلين  2022/ 2/ 26 بولندا 

 - صواريخ جافلين  2022/ 2/ 26 التفيا

 - صواريخ إن الو 2022/ 2/ 26 بريطانيا 

 -فرنسا 
 إيطاليا 

3 /3 /2022 
أنظمة الصواريخ املضادة  
للدبابات من طراز ميالن  

(ATGM .) 
 عشرات .. 

 اعتمد الجدول يف التوثيق ىلع التسلسل الزمني.  -
 . يها بالفعل إلى أوكرانياتم تسل أواملساعدات العسكرية تشمل األسلحة التي تم التعهد بها  -
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 أبرز األسلحة تأثيرا يف الحرب  

 مالحظات السالح  الطرف 

 روسيا

 ka-52مروحيات 
بثت القوات الروسية العديد من املقاطع لها، تمتاز بقدرة 
 كبيرة ىلع املناورة ومهاجمة الدبابات واألهداف األرضية. 

 صواريخ كاليبر 
كلم(   4500 –  2000العمل سالح دقيق بعيد املدى )مدى 

ويعد أحد أهم األسلحة الروسية وأكثرها فتكا يف الحرب 
 الروسية األوكرانية. 

 صواريخ إسكندر 

، ويبلغ  21تعتبر هذه الصواريخ من أسرع الصواريخ يف القرن  
 3كيلومتر. يمتلك قدرة ىلع املناورة ويبلغ وزنه  500مداها 

م من مادة "تي إن كيلوغرا 400أطنان، وهو قادر ىلع حمل 
 ( الشديدة االنفجار. TNTتي" )

 صاروخ كينجال 
 

صاروخ باليستي قادر ىلع الطيران بعشرة أضعاف سرعة  
 الصوت. 

 أوكرانيا 

 ستنغير 
يوجه باألشعة تحت   -يحمل ىلع الكتف  -مضاد للطائرات 

 -متر   4800كيلومترات بارتفاع  خمسيصل إلى  -الحمراء 
 سرعته تفوق سرعة الصوت. 

 جافلين 

يكفي  صاروخ أمريكي محمول موجه مضاد للدروع، 
ملشّغلها أن ي ثبت هدفا يف نظام التصويب اإللكتروني 

 متر. 4750 -متر  2500ويطلق الصاروخ، مداه يصل إلى 
 

 NLAWصاروخ 
الدبابات الروسية، أقصى مضاد دروع زود برأس حربي لضرب 

 متر لكنه فعال مع األهداف املتحركة.  600مداه 

 مسيرات بيرقدار 

ألف  20" التحليق حتى ارتفاع 2يمكن "لبيرقدار تي بي 
ساعة كما   24كلغم، والطيران  150قدم، وحمل أوزان تصل 

تتمتع بميزة االستطالع الليلي وإجراء مهام املراقبة  
 والتدمير اآلني لألهداف. واالستكشاف 
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 التكتيكات املستخدمة خالل املرحلة األولى 

 التعليق  التكتيك  الطرف

 روسيا

إدخال مجموعات تخريبية  
للعمل يف عمق املدن  

 األوكرانية 
 مثال: كييف يف بداية الحرب

 حرب نفسية ودعائية 
مثال: تصوير األرتال الروسية قبيل الحرب بشكل شبه 

حاول بوتين استعطاف األقلية الروسية يف يومي، كما 
 أوكرانيا عبر خطابات ذات بعد تاريخي... 

 هجمات سيبرانية 
تم تنفيذ عدد من الهجمات السيبرانية ىلع مراكز  

حكومية أوكرانية بهدف تعطيلها وشل حركتها، وذلك 
 قبيل الغزو. 

 شباط  24مثال: مطار هوستوميل كمثال بتاريخ  اإلنزاالت الجوية 

االختراق يف العمق بعدد كبير  
 من الدبابات واآلليات املدرعة 

 شباط 24الوصول إلى جسر خيرسون يوم 

استهداف الدفاعات الجوية  
 األوكرانية 

 بدأت خالل الساعات األولى للحرب 

السيطرة ىلع الطرق السريعة  
 والرئيسية 

 خيرسون(   –ميلتوبول( )القرم  –)القرم  

اغتيال الرئيس األوكراني محاولة 
 ( ي زيلينسك)

- 

 أوكرانيا 

 الدفاع يف العمق 
لم يذكر وجود أي مقاومة ىلع الحدود الروسية أو  

 البيالروسية بل تركزت كل الجهود يف العمق األوكراني.

الدمج بين تكتيكات الجيوش 
 الكبرى والعصابات. 

،  االعتماد ىلع الكمائن، الستهداف األرتال وخطوط اإلمداد
 وذلك باستخدام مجموعات صغيرة مزودة بأسلحة نوعية. 

 كالدفاع عن خاركيف وماريوبول وسومي وكييف وغيرها.  الدفاع عن املدن الكبرى 

استجالب الكوادر الغربية  
 للتدريب ورفع املعنويات

معظم املتطوعين الغربيين هم مقاتلون سابقون يف 
 جيوش بلدانهم 

 تدمير الجسور 
تدمير ثالثة جسور رئيسية يف محيط كييف خالل تم 

 األيام األولى للحرب 
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استطالع قوي بالطائرات  
املسيرة، واالعتماد الكبير ىلع  
 املعلومات االستخبارية الدقيقة. 

تم تحقيق إصابات مدفعية دقيقة باالعتماد ىلع رصد  
 الطائرات املسيرة 

 دعاية إعالمية قوية

األوكراني يف فضح الخسائر الروسية  ساهم الشعب 
بشكل مباشر، ساعد ىلع ذلك تعهد امللياردير األميركي 
إيلون ماسك، بتوفير النت الفضائي مجانًا للمستخدمين  

 األوكران.

 تأليب املقاومة الشعبية 
قدم الشعب األوكراني نماذج مختلفة للمقاومة ضد الغزو 

ين الروسي بين التطوع للقتال وأعمال التحص
 واالحتجاجات..... إلخ 

 ستنغير  –جافلين  –طائرات بيرقدار  االعتماد ىلع التكنلوجيا 

 ملهم -إيجاد نموذج قيادي 

مخاطبًا   يزيلينسكبدا ذلك واضحًا يف االعتناء بظهور 
الشعب األوكراني والغرب، من داخل كييف وكذلك  

خطاباته يف البرملانات العاملية، مؤكدًا ىلع صمود 
 األوكرانيين. 

 أبرز نقاط القوة والضعف لدى الطرفين خالل املرحلة األولى 

 نقاط القوة والضعف لدى روسيا

 نقاط الضعف نقاط القوة

تمتلك روسيا احتياطات كبيرة يف حال استدعاء 
 االحتياط أو القيام بالتعبئة الكاملة  

 إرادة القتال ضعيفة عند الجنود الروس
بسبب افتقارهم للجاهزية الكاملة ووجود روابط  

 ثقافية واجتماعية مع األوكرانيين. 

 قوة نيرانية وتدميرية هائلة 
 )عدد كبير من الوسائط النارية( 

ط اإلمداد فال تزال القوات الروسية  ضعف خطو
تعاني من مشكالت يف خطوط اإلمداد وسط 
 تركيز القوات األوكرانية ىلع قطع هذه الخطوط 

أسلحة استراتيجية غير مستخدمة بعد؛ مثل  
، وكذلك املقاتالت الكبرى مثل  57طائرات سوخوي 

 160تو 

كبيرًا  اتساع الجغرافيا األوكرانية مما يسبب انتشارًا 
للقوات، إضافة إلى طبيعة التربة التي تعطل  

 الحركة. 
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 3أسلحة نووية تكتيكية 
 ذات قدرة تدميرية عالية 

 عدم استعداد الجنود للحرب، حيث  
 كان قرار الحرب مفاجئًا حتى للجنود الروس. 

 عدم االعتماد ىلع كامل قوات النخبة حتى اآلن، 
عدد كبير من  وتظهر البيانات اعتماد روسيا ىلع  

 القوات القادمة من مناطق داغستان والشيشان. 

عدم إحكام السيطرة الجوية، إذ التزال الطائرات 
والدفاع الجوي األوكراني يعمالن بفاعلية جيدة  

 حتى اآلن. 

- 
ضعف فاعلية الدفاع الجوي يف التغلب ىلع  

 املسيرات األوكرانية 

 نقاط القوة والضعف لدى أوكرانيا 

 نقاط الضعف القوةنقاط 
استيعاب الصدمة األولى للحرب، إذ حافظت القوات  

األوكرانية ىلع تماسكها ولم تنهر أمام الحرب النفسية  
 الروسية ووطأة الهجوم األول

دفاع جوي غير قادر ىلع تعطيل الحركة  
 الجوية الروسية بشكل كامل.

مرونة عسكرية ومرونة يف اتخاذ القرارات )القرار  
 الالمركزي وفق النموذج الغربي(. 

 أقل قدرة عسكرية وبشرية من روسيا 

االعتماد ىلع تكنلوجيا دقيقة يف القصف، وفاعلية 
الطائرات بدون طيار يف االستطالع وتنفيذ عمليات 

 القصف 
 فقدان سالح الردع ضد روسيا

استخدام تكتيكات هجينة للحرب، ودمج الجيش  
 ة مع تكتيكات العصابات األوكراني للتكتيكات النظامي 

عدم امتالك أسلحة بعيدة املدى بشكل  
 كبير 

جغرافيا واسعة مكنت من مقاومة التكتيكات الروسية 
 التقليدية، وقطع طرق إمداده. 

- 

معنويات مرتفعة وروح قتالية عالية، بحكم التواجد يف 
 موقع امل داِفع عن األرض. 

- 

واألراضي البولندية  طرق اإلمداد مفتوحة )شكلت الحدود 
 قاعدة خلفية ألوكرانيا( 

- 

 
نووية التكتيكية مصطلح يشير إلى األسلحة النووية التي صممت الستخدامها يف ميدان املعركة يف الحاالت العسكرية يف الغالب، مع  األسلحة ال  3

 وجود قوات صديقة بالقرب وربما ىلع أراضي صديقة متنازع عليها.
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 الخسائر العسكرية للطرفين خالل املرحلة األولى 

 أوكرانيا  روسيا السالح 

 65 214 دبابات
 11 30 منظومات دفاع جوي 

 9 13 طائرات مقاتلة 
 1 15 طائرات مروحية 
 4 8 طائرات م سيَّر ة 
 343 1292 مجموع اآلليات

 13005 6000-4000 4البشرية الخسائر 
 

  

 
 حسب التقديرات األمريكية.  4
 حسب التصريحات الرسمية األوكرانية.  5
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 ملخص املرحلة األولى 

املراكز الحضريَّة   تجاهب ِني ت العملية الروسية يف الساعات األولى من الحرب ىلع خطة للتحرك السريع  
كييف،  )املدن( األوكرانية  األوكرانيةاملسؤولين    لدفع  والعاصمة  الخضوع.    والحكومة  اعتقد ىلع  حيث 

بإمكانه تحقيق مكاسب سريعة دون تدمير املناطق الحضرية أو االضطرار إلى االشتباك الجاد الكرملين أن 
لكن يف مواقع متعددة، ال سيما يف شمال أوكرانيا، سرعان ما تجاوزت هذه الوحدات   مع القوات األوكرانية.

 ي مهم. لم تستطع القوات الروسية السيطرة ىلع أي مركز حضر اكم  ،خطوط اإلمداد الخاصة بها

وقفت تلقوات الروسية وهي تغادر بعد أن  صورا ل السكان املحليون    التقطيف مدينة سومي الشرقية،  
أن روسيا لم تكن تخطط ألي احتمال آخر، ال سيما    ىلع  ما يدل  بسبب نفاد الوقود أو الذخيرة،  سياراتهم

ت اللوجستية وراءهم فحسب، بل  لم يترك الروس الوحداو استمرار العملية ألكثر من ثالثة أو أربعة أيام.
فشلوا أيضا يف حمايتها باملشاة أو الغطاء الجوي، مما خلق فرصا لألوكرانيين إلخراجهم وعزل الوحدات 

 6. أنفسهم  وتنظيمامتصاص الصدمة النفسية األولية للهجوم،  منالقوات األوكرانية وتمكنت عن الجبهة. 

الغابات والقرى إلى جانب طرق النقل الرئيسية التي يستخدمها تضمنت تكتيكات أوكرانيا اتخاذ مواقع يف  
نشرت أوكرانيا بشكل و  الروس، حيث يمكنهم استهداف القوات واملركبات من خالل ثغرات يف قوافلهم.

كما ، أساسي وحدات مشاة خفيفة لهذه الكمائن، تستخدم أسلحة محمولة ىلع الكتف ومضادة للدبابات
وقد ساعد ىلع ذلك    رانية تشكيالت الدبابات الروسية ىلع أطراف العاصمة.استهدفت املدفعية األوك

 NLAWدول متعددة بما يف ذلك الواليات املتحدة بتزويد أوكرانيا باألسلحة، بما يف ذلك صواريخ    يامق
 املضادة للدبابات.  Javelinو

استمكان )تحديد املواقع    دورًا مهما يفبدون طيار والتي تم شراؤها من تركيا    TB2طائرات  كما لعبت   
الروسي الجوي  الدفاع  منظومات  املناسب(  الوقت  صواريخ  و،  وتحييدها   يف  نشر  املضادة   Stingerتم 

عامل آخر كان مساعدًا للقوات  إضافة إلى هذا؛ هناك   للطائرات التي طورتها الواليات املتحدة يف أوكرانيا.
 خصوصًا يف محيط العاصمة كييف. تدمير الجسور الرئيسية إلبطاء التقدم الروسي، األوكرانية وهو 

من ونقلها ، 2014العسكرية ألوكرانيا منذ  إصالح الثقافةالناتو يف  كان دورخرى املساعدة ومن العوامل األ
 بينما، حيث يتم تمكين القادة الصغار من اتخاذ القرارات بي إلى النمط الغر القيادة ىلع النمط السوفيتي
 . نفسه ، صادرة عن بوتيناألىلع إلى األسفلقرارات من ال يتميز الجيش الروسي باتخاذ 

 
 فايننشال تايمز: كيف غيرت أخطاء روسيا واملقاومة األوكرانية حرب بوتين  6
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فقد الروسية  للقوات  السِّ  بالنسبة  روسيا  شكلت  نوايا  تقدمها.يف  رية حول  أمام  آخر  كان و  الغزو عائقًا 
الناحية التنظيمية والنفسية لهذه الحرب، وخيارات التخطيط التي تم من    ليس متهيئا الجيش الروسي  

 . بحسب آراء الخبراء اتخاذها ضاعفت من هذا العجز

 ل الروسي يمكننا ذكر: شاألسباب املهمة للفويف املحصلة، من 

 . تفاقم نقص التواصل مع القيادة •
 . الثقة الزائدة •
  ، أوكرانيا ليست أوكرانيا يف الحقيقة، إنها روسيا فقطدعايتها الخاصة، وأن  ل   تصديق روسيا •

 واعتقدت القيادة الروسية أن جيرانها سوف يستقبلون الجيش الروسي كمحررين.
 مدى سنوات للرد يف حال وقوع هجوم روسي. أوكرانيا ىلع اداستعد •
 عدم مقدرة روسيا ىلع استخدام قوتها الجوية املتفوقة.  •
 لجوية األوكرانية. الفشل يف تدمير الدفاعات ا •

 : هذاظهر ذلك جنوب أوكرانيا.   حملتها يفكان أداء روسيا أفضل بكثير يف مستهل لكن باملقابل، 

 أيام(.  6االستيالء املبكر ىلع جسر فوق نهر دنيبرو، )يقع خارج مدينة خيرسون، التي سقطت بعد   -
ممكنة، فهذا يختلف  وجود نوع مختلف من األهداف هناك. )إذا كنت تقطع جسرًا بأقصى سرعة   -

 تماما عن مدينة، يمكنك تأمين الجسر بسرعة كبيرة( 
 يف الجنوب، نشرت روسيا قوات هائلة من دونباس والقرم.  -
 . دعم الوحدات البرية ألسطول البحر األسود والقوات املحمولة جوًا -
 خطوط اإلمداد يف الجنوب أقصر.  -
إال أن معظم مناطق الشمال كانت    كما لعب الطقس دورا مهما. صحيح أن أرض الجنوب صعبة، -

 .موحلة بشكل غير معقول
 فشل التكتيكات األوكرانية يف الجنوب.  -

بشكل متزايد   ، حيث تشهدمرحلة ثانية من الحربينتقل القتال إلى  مع فشل الحملة الروسية األولية  و
للقتال   الروسي  الجيش  واختبارها يف  بتحول  تجربتها  تم  التي  السابقةاألساليب  كسوريا   النزاعات 

 والشيشان. 
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ط الروس يف العمق األوكراني وبداية استخدام وسائل توّر :املرحلة الثانية
 التدمير الشامل 

 ( أبريل / نيسان  1 –آذار  مارس/ 10)

جيش الروسي بعد فشل الخطة األولية الروسية لتوجيه ضربة قاضية للقوات والحكومة األوكرانية، وعجز ال 
كييف وخاركيف وأوديسا )عن تحقيق تقدم ملحوظ يف السيطرة ىلع املدن األوكرانية الكبرى مثل مدن  

التدريجية اإلستراتيجية،    (وماريوبول والعودة  القتال  يف  املعهود  ألسلوبه  الروسي  الجيش  انتقل 
العسكرية واملدنية ىلع للتكتيكات الوحشية واملدمرة يف القتال ضد القوات األوكرانية  واملرافق  

، وذلك إلدراك القوات الروسية أن هذه التكتيكات تشكل أحد أكبر مصادر  حد سواء ضد املدنيين األوكرانيين
القوة لديها وبدونها فلن تستطيع حسم املعركة بالسرعة التي تريدها، وهو األمر الي يمكن مالحظته  

و املشايف  قصف  لعمليات  الروسية  القوات  انتقال  وحصار مع  الكهرباء  وقطع  األوكرانية  التحتية  البنى 
 مارس/آذار تقريبًا.  10املدنيين ومنع املمرات اإلنسانية اعتبارًا من  

 القوات العسكرية للطرفين خالل املرحلة الثانية 

 القوات النظامية

 مالحظات العدد القوات  الطرف

 روسيا
ألف   200 - 190

 جندي  
  150 – 140منهم  

قوات  ال من ألف
 برية.ال

  ألف  175 الجيش الروسي 

  آالف 12 - 10 القوات الشيشانية 

سك  تمقاتلون من دوني
 ولوغانسك )دونباس( 

 آالف مقاتل 15- 6
 

  2000 املناطق االنفصالية يف جورجيا

  1000 فاغنر

 أوكرانيا 
  ألف  255 - 200  الجيش األوكراني

قوات الدفاع   –القوات الشعبية 
 اإلقليمية

 ألف 100
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 القوات املتطوعة 

 مالحظات العدد جنسية املتطوعين الطرف

 أوكرانيا 
  –بريطانيا  -البرازيل-أوروبا

 الواليات املتحدة.... إلخ 
 أ علن عن طلبات لـ 

 ألف شخص  20

ال معلومات مؤكدة عن  
عدد املجندين الذين 

بالقتال، يقدر التحقوا 
 7عددهم باملئات. 

 روسيا
  -نيجيريا  –السنغال  –سوريا 

 ليبيا
 أ علن عن طلبات لـ 

 ألف شخص  16
لم يتم تأكيد إرسال أي  

 قوات حتى اآلن.. 

عن الواقع، حيث ال يتوقع أن يكون عدد  -  نوعا ما -أعداد القوات املعلن عنها قد تكون بعيدة  مالحظة: 
تتجاوز   ال  أحوالها  أحسن  يف  أنها  ويرجح  القدر،  بهذا  الشيشانية  قدرت   5القوات  املقابل  يف  آالف. 

شخص فقط، ومن املتوقع أن يرتفع العدد أكثر   1000االستخبارات البريطانية أعداد مرتزقة فاغنر بنحو  
 من ذلك. 

  

 
ألف أجنبي عن اهتمامهم باالنضمام إلى الفيلق الدولي للدفاع اإلقليمي ألوكرانيا، كما يطلق عليه رسمي ا، وفق ا للحكومة األوكرانية.   20أعرب ما يصل إلى    7

، املصدر: واشنطن امريكي 4000وقال مسؤول بالسفارة األوكرانية يف واشنطن لصحيفة واشنطن بوست األسبوع املاضي إن ذلك يشمل ما يقدر بنحو 
  Post Washington The - Ukraine in work humanitarian doing and fighting Americansبوست

https://www.washingtonpost.com/world/2022/03/20/ukraine-foreign-fighters-americans/
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 شهد العسكري امل

 

 شمالية: الجبهة ال

 اعتمدت القوات األوكرانية مجموعة من الهجمات املضادة شمال غرب كييف يف إيربين، ومكاريف..   -

ع األلغام بهدف االنتقال روزحصينها  حاولت القوات الروسية شمال غرب كييف الدفاع عن املنطقة وت   -
 إلى حالة دفاعية مؤقتة أو طويلة. 

 بداية التقدم أو الدفاع عن مناطقها يف محيط كييف وشمال أوكرانيا، دفعا ل فشل الجهود الروسية يف     -
االنسحاب من محيط العاصمة األوكرانية كييف ومحيط مدينة تشرنيهيف شمال أوكرانيا إلى بيالروسيا 

 . وذلك يف نهاية شهر مارس 
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 الجبهة الشرقية: 

أي هجما   - تنفذ  لم  لكنها  قصف خاركيف  الروسية  القوات  أن واصلت  املرجح  ومن غير  مؤخرًا،  برية  ت 
 تنسحب القوات الروسية من محيط املدينة ىلع غرار االنسحاب من شمال أوكرانيا. 

بدأت القوات الروسية باالستعداد لالنسحاب من مدينة سومي ومحيطها، شمال شرق أوكرانيا باتجاه    -
 األراضي الروسية. 

 الجبهة الجنوبية الشرقية: 

دونيتسك ولوغانسك وأعادت تجميع قواتها مقاطعتي  لروسية عملياتها البرية يف  أوقفت القوات ا    -
 الثلث األخير من شهر مارس تقريبًا.  خاللبعد سلسلة من العمليات الفاشلة للتقدم يف املنطقة وذلك 

وادَّ    - البطيء يف ماريوبول،  التقدم  الروسية  القوات  أنها استولت ىلع تواصل  الشيشانية  القوات  عت 
 مارس.   24لضفة اليسرى )الشرقية( بالكامل ملاريوبول يف ا

ن تتوجه القوات الروسية إلى زاباروجيا شماال  قبل تحرير قوة كافية من القوات الروسية أمن املستبعد   -
 املهاجمة يف ماريوبول حيث تتواجد قوة روسية كبيرة هناك. 

 . 2022نيسان  1م جنوب شرق خاركيف يف تمكنت القوات الروسية من االستيالء ىلع مدينة إيزيو  -

 الجبهة الجنوبية 

بناء جسر بري من روسيا ودونباس إلى شبه جزيرة القرم. يف الوقت  من  تقترب القوات الروسية تقريب ا     -
نفسه حاولت القوات الروسية يف خيرسون التوجه شماال  إلى ميكواليف لكنها اصطدمت بمقاومة أوكرانية 

أوديسا يف   تجاه  وأجبرتها ىلع التوقف والتراجع، يتوقع أن القوات الروسية أوقف خططها للتقدم عنيفة  
 الوقت الحالي. 

األوكرانية ملشارف املدينة.     - الهجمات  روسيا بتحصين خيرسون خصوصًا بعد وصول  الذي بدأت   األمر 
 أوقف املحاوالت الروسية للتوجه شماال  إلى ميكواليف.

 بالعموم: 

أت القوات األوكرانية باستخدام الهجمات املضادة بفعالية أكبر، فال يكاد يمر يوم إال وتتم استعادة بد   -
 القوات الروسية خسائر كبيرة يف املعدات واألرواح.  دمنطقة صغيرة وتكبي 

التي بدأت بها الحرب وتستمر يف الدفاع عن املدن   اعلة تحافظ القوات األوكرانية ىلع التكتيكات الف    -
 الكبرى بنجاح حتى اآلن، باإلضافة لقطع خطوط اإلمداد الروسية واستهداف قوافل الدعم اللوجستي. 
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تقوم القوات األوكرانية بعمليات مؤثرة خلف خطوط العدو، مثل استهداف مطار خيرسون الذي أدى إلى    -
ديانسك وتدمير سفينة طائرات هليكوبتر، باإلضافة لعملية الهجوم ىلع ميناء بر  10تدمير ما ال يقل عن  

 1إنزال روسية ضخمة. وكان آخر هجوم من هذا النوع ضرب مستودعات الوقود يف بيلغورود الروسية يوم  
 نيسان. 

تركز القوات الروسية قوة هجومية كبيرة ىلع مدينة ماريوبول املحاصرة ىلع شواطئ بحر أزوف، ومن    -
 كبيرة قبيل االنتهاء من ماريوبول. يةجوم ه عملياتالقوات الروسية بأي  مأالَّ تقواملحتمل 
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  الدعم العسكري املوجه ألوكرانيا حتى انتهاء املرحلة الثانية 

 الكمية النوع التاريخ  املصدر 

الواليات 
 املتحدة

25 /2 /2022 
 صواريخ ستينغر

 مليون دوالر 350ما يقدر بـ 
 صواريخ جافلين 

 - راجمات صواريخ  2/2022/ 26 هولندا

 أملانيا 
 2700 صواريخ مضادة للطائرات  2022/ 1/3

 - صواريخ جافلين  2/2022/ 26

 - صواريخ جافلين  2/2022/ 26 بولندا

 - صواريخ جافلين  2/2022/ 26 التفيا

 - صواريخ إن الو 2/2022/ 26 بريطانيا 

الواليات 
 املتحدة

 

 دوالرمليون  200ما يقدر بـ  مساعدات أمنية وعسكرية  12/3/2022

16/3  /2022 
مليون   800

 دوالر 

 صاروخ  800 صواريخ ستينغر

 صاروخ  2000 صواريخ جافلين 

 طائرة  100 طائرات م سيَّر ة انتحارية 

 قاذفة  100 قاذفات قنابل يدوية 

 بندقية 5000 بنادق 

 مسدس  1000 مسدسات

 رشاش  400 رشاشات

 مليون طلقة  20 طلقات

 ألف درع  25 واقية دروع 

 ألف خوذة  25 خوذ

 1000 قطع أسلحة خفيفة

 AT-4 6000مضادات دروع نوع 
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فرنسا + 
 إيطاليا 

3/3/2022 
أنظمة الصواريخ املضادة  
للدبابات من طراز ميالن 

(ATGM .) 
 عشرات .. 

 بريطانيا 
 

16/3 /2022 
 Nlaw 4000 -جافلين 

 العددلم ي حدد  8صواريخ ستار ستريك 

- 21/3/2022 
أنظمة دفاع جوي سوفييتية  

SA8  /S300 

)ترددت أنباء تفيد بأن سلوفاكيا هي من  
قدم هذه األنظمة للواليات املتحدة لكن  
الواليات املتحدة رفضت التعليق ىلع  

 املوضع( 

 2022/ 3/ 23 أملانيا 
صواريخ مضادة للدروع 

(panzerfaust3 ( 
2000 

 مليون طلقة مسدس 8رشاش+ 100+1500 صواريخ ستريال مضادة للطيران 2022/ 3/ 25 أملانيا 

 2022/ 3/ 23 السويد 
صواريخ مضادة للدروع من طراز  

At-4 
5000 

 2022/ 24/3 بريطانيا 
صواريخ مضادة للدبابات 

 ( Nlaw –)جافلين  
)باإلضافة لدعم عسكري بـ  6000

 مليون$( 33
 مليون دوالر 50 عسكريةشحنة  30/3/2022 هولندا

 اعتمد الجدول يف التوثيق ىلع التسلسل الزمني.  -
 ها بالفعل إلى أوكرانيا مو تم تسليأاملساعدات العسكرية تشمل األسلحة التي تم التعهد بها  -

 يف الحرب خالل املرحلة الثانية   أبرز األسلحة تأثيرًا

 مالحظات السالح  الطرف 

 روسيا

 ka-52مروحيات 
القوات الروسية العديد من املقاطع لها، تمتاز بقدرة بثت 

 كبيرة ىلع املناورة ومهاجمة الدبابات واألهداف األرضية. 

 صواريخ كاليبر 
كلم(   4500 –  2000سالح دقيق بعيد املدى )مدى العمل 

ويعد أحد أهم األسلحة الروسية وأكثرها فتكا يف الحرب 
 الروسية األوكرانية. 

 إسكندر صواريخ 
، 21تعتبر هذه الصواريخ من أسرع الصواريخ يف القرن  

كيلومتر. يمتلك قدرة ىلع املناورة ويبلغ   500ويبلغ مداها 
 

 كلم. 7أسرع صاروخ أرض جو يف العالم ويزيد مداه ىلع   8
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كيلوغرام من مادة  400أطنان، وهو قادر ىلع حمل  3وزنه 
 ( الشديدة االنفجار. TNT"تي إن تي" )

 صاروخ كينجال 
 

سرعة   صاروخ باليستي قادر ىلع الطيران بعشرة أضعاف
 الصوت. 

 1راجمات توس 
 -لها قدرة ىلع إطالق صواريخ ذات رؤوس حربية حارقة 

 م.   6000إلى  600املدى من  –ثانية   90صاروخ يف  24

 أوكرانيا 

 ستنغير 
يوجه باألشعة تحت  -يحمل ىلع الكتف -مضاد للطائرات 

 -متر   4800كيلومترات بارتفاع  خمسيصل إلى  -الحمراء 
 عة الصوت. سرعته تفوق سر

 جافلين 

يكفي  صاروخ أمريكي محمول موجه مضاد للدروع، 
ملشّغلها أن ي ثبت هدفا يف نظام التصويب اإللكتروني 

ويطلق الصاروخ، ليخضع الهدف للمعالجة بواسطة 
األدمغة اإللكترونية للصاروخ الذي يستهدف أعالي البرج  

 متر.  2500املدرع للدبابات ويدمرها، مداه يصل إلى 

 مسيرات بيرقدار 

ألف  20" التحليق حتى ارتفاع 2يمكن "لبيرقدار تي بي 
ساعة كما   24كلغم، والطيران  150قدم، وحمل أوزان تصل 

تتمتع بميزة االستطالع الليلي وإجراء مهام املراقبة  
 واالستكشاف والتدمير اآلني لألهداف. 
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 الثانية التكتيكات املستخدمة خالل املرحلة 

 

  

 التعليق  التكتيك الطرف 

 روسيا

 بعيد املدى الالقصف 

استخدام صواريخ دقيقة )مثل كاليبر( يف  
قصف أقصى الغرب األوكراني، )استهداف  
موقع لتدريب األجانب ىلع حدود بولندا  

آذار، واستهداف مركز صيانة   13بتاريخ 
آذار. واستهداف   18الطائرات يف لفيف بتاريخ 

 آذار(  27بلفيف بتاريخ محطات الوقود 

 ماريوبول نموذجًا الحصار

 خاركيف نموذجًا  تدمير املرافق الذاتية املدنية  

 شرق وغرب كييف  نشر حقول األلغام 

 شرق وغرب كييف  رضي األتدشيم وتحصين 

 تخصيص مجموعات دفاعية 
مجموعات شيشانية مخصصة للبحث عن 

 منفذي الكمائن األوكرانية. 

 أوكرانيا 

تفعيل الهجمات املضادة والغارات ضد  
 القوات الروسية 

تمكنت من استعادة بعض املناطق الصغيرة  
 يف محيط كييف وسومي وخاركيف 

 ضربات مؤثرة خلف خطوط العدو
 آذار  15استهداف مطار خيرسون يف 

استهداف سفينة يف ميناء بيرديانسك 
 آذار   25بتاريخ 

حافظت القوات األوكرانية ىلع كامل  
التكتيكات التي استخدمتها يف املرحلة  

 األولى
- 
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 املرحلة الثانية   حتى انتهاءأبرز نقاط القوة والضعف لدى الطرفين 

 نقاط القوة والضعف لدى روسيا

 نقاط الضعف نقاط القوة

تمتلك روسيا احتياطات كبيرة يف حال استدعاء 
 االحتياط أو القيام بالتعبئة الكاملة  

 إرادة القتال ضعيفة عند الجنود الروس
بسبب افتقارهم للجاهزية الكاملة ووجود روابط  

 ثقافية واجتماعية مع األوكرانيين. 

 قوة نيرانية وتدميرية هائلة 
 )عدد كبير من الوسائط النارية( 

خطوط اإلمداد. فال تزال القوات الروسية  ضعف 
تعاني من مشكالت يف خطوط اإلمداد وسط 
 تركيز القوات األوكرانية ىلع قطع هذه الخطوط 

أسلحة استراتيجية غير مستخدمة بعد؛ مثل  
، وكذلك املقاتالت الكبرى مثل  57طائرات سوخوي 

 160تو 

ًا  اتساع الجغرافيا األوكرانية مما يسبب انتشارًا كبير
للقوات، إضافة إلى طبيعة التربة التي تعطل  

 الحركة. 

 ملدى لدى روسيا إمكانية لخوض حرب طويلة ا
مركزية القرار العسكري وعدم امتالك وحداته  

 للمرونة. 

 9أسلحة نووية تكتيكية 
 ذات قدرة تدميرية عالية 

 عدم استعداد الجنود للحرب، حيث  
 للجنود الروس. كان قرار الحرب مفاجئًا حتى  

 عدم االعتماد ىلع كامل قوات النخبة حتى اآلن، 
وتظهر البيانات اعتماد روسيا ىلع عدد كبير من  
 القوات القادمة من مناطق داغستان والشيشان. 

عدم إحكام السيطرة الجوية، إذ التزال الطائرات 
والدفاع الجوي األوكراني يعمالن بفاعلية جيدة  

 حتى اآلن. 

- 
فاعلية الدفاع الجوي يف التغلب ىلع  ضعف 

 املسيرات األوكرانية 

- 
تشتت املحاور الهجومية وعدم وجود قيادة 

 عسكرية موحدة للعملية بشكل كامل 
 

 
مع    األسلحة النووية التكتيكية مصطلح يشير إلى األسلحة النووية التي صممت الستخدامها يف ميدان املعركة يف الحاالت العسكرية يف الغالب،  9

 وجود قوات صديقة بالقرب وربما ىلع أراضي صديقة متنازع عليها.
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 نقاط القوة والضعف لدى أوكرانيا 

 نقاط الضعف نقاط القوة
استيعاب الصدمة األولى للحرب، إذ حافظت القوات  

تنهر أمام الحرب النفسية  األوكرانية ىلع تماسكها ولم 
 الروسية ووطأة الهجوم األول

دفاع جوي غير قادر ىلع تعطيل الحركة  
 الجوية الروسية بشكل كامل.

مرونة عسكرية ومرونة يف اتخاذ القرارات )القرار  
 الالمركزي وفق النموذج الغربي(. 

 أقل قدرة عسكرية وبشرية من روسيا 

 فقدان سالح الردع ضد روسيا األوكراني حتى اآلنوجود تالحم شعبي جيد مع الجيش 

استخدام تكتيكات هجينة للحرب، ودمج الجيش  
 األوكراني للتكتيكات النظامية مع تكتيكات العصابات 

عدم امتالك أسلحة بعيدة املدى بشكل  
 كبير 

جغرافيا واسعة، مكنت من مقاومة التكتيكات الروسية 
 التقليدية، وقطع طرق إمداده. 

- 

عم غربي مفتوح )عسكري واستخباراتي  د
وتقني..(. إذ تقدم الواليات املتحدة والناتو دعما 
كبيرا ألوكرانيا كما تشارك معها أدق املعلومات 

 االستخبارية وصور األقمار الصناعية. 

- 

معنويات مرتفعة وروح قتالية عالية، بحكم التواجد يف 
 موقع امل داِفع عن األرض. 

- 

اإلمداد مفتوحة )شكلت الحدود واألراضي البولندية  طرق 
 قاعدة خلفية ألوكرانيا( 

- 

االعتماد ىلع تكنلوجيا دقيقة يف القصف، وفاعلية 
الطائرات بدون طيار يف االستطالع وتنفيذ عمليات 

 القصف 
- 
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 الخسائر العسكرية للطرفين خالل املرحلة الثانية 

 أوكرانيا  روسيا السالح 

 657 2268 مجموع اآلليات

 الخسائر البشرية 
)تقديرات أمريكية   4000-7000

 منخفضة( 
 )تصريحات أوكرانية(  1300

 10أبرز الخسائر بحسب التسجيالت املرئية 

 88 383 دبابات

 6 33 راجمات صواريخ

 58 265 مركبات مشاة قتالية  

 27 71 ناقالت جند مدرعة  

 12 52 مدفعية ذاتية الدفع

 16 24 أنظمة دفاع جوي محمولة 

 10 2 رادارات

 33 41 منظومات دفاع جوي 

 12 17 طائرات مقاتلة 

 2 32 طائرات مروحية 

 12 19 طائرات م سيَّر ة 

 14 3 السفن البحرية 

 179 580 شاحنات ومركبات 
 

  

 
 ( orxy(مجموعة اإلحصاء  - 10
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 ملخص املرحلة الثانية 

إقليمية، ال سيما يف جنوب أوكرانيا حيث لم يسر الغزو الروسي كما هو مخطط له، لكنه حقق مكاسب  
يربط شبه جزيرة القرم بمنطقة دونباس التي كانت تحت سيطرة  بريًا أفادت تقارير أن قواتها أنشأت ممرًا

 االنفصاليين املدعومين من روسيا قبل الحرب. 

ائدة وجاهزية يقول الخبراء العسكريون إن مشاكل روسيا تنبع من عدم التنظيم وضعف األداء والثقة الز
 الجيش األوكراني، املدعومة بالسالح ونصائح أعضاء حلف الناتو العسكري.  

وأدت اإلخفاقات األولية إلى بداية مرحلة جديدة من الصراع تتميز بقصف مكثف ملناطق مكتظة بالسكان  
جليا مع  وقد بدا ذلك. وسورياوهو تكتيك استخدمته روسيا سابق ا يف الشيشان  وماريوبولمثل خاركيف 

استخدام تكتيكات تقوم ىلع تحول املدن األوكرانية املستهدفة إلى دمار مع قتل وجرح وإرهاب آالف 
 املدنيين. 

األسرية   سابقًا، العالقات  ألن  أوكرانيا  إلى  سوريا  تكتيكات  يستورد  لن  بوتين  أن  املراقبين  بعض  توقع 
يف حين أن السوريين كانوا   كما هو الحال يف خاركيف وماريوبول،  والصداقة الوثيقة تمتد عبر الحدود

التي   و الروسيمع فشل املرحلة األولى من الغزلكن    .ضحايا بعيدين ومجهولين ملعظم من هم يف روسيا 
األوكرانية  الحكومة  ودفع  األوكرانيين  لترهيب  الضخمة  والحشود  املباغتة  مثل  عوامل  ىلع  اعتمدت 

الهروب أو  الروسي    لالستسالم  الجيش  تطبيقبدأ  فأصبحت  يف  الوحشية  املستشفيات   تكتيكاته 
 ىلع الطرق. أهدافا "مشروعة"   ونملدنياوواملدارس واألسواق وطوابير الخبز 

 11: التي استخدمتها روسيا يف هذه املرحلةرئيسية العناصر ال مكننا مالحظة أهموي •

الخضوع،    تطويقأوال :   ىلع  وإجبارها  لتجويعها  املتمردة  تقدم ااحتجواملناطق  مع  كرهائن  املدنيين  ز 
تحاول القوات الروسية إحكام حصار   وكما  ماريوبولكما هو الحال يف    القصف العشوائيالعسكرية والقوات  

 . مشابه للعاصمة كييف ومدينة خاركيف 

املدنية  استهداف  ثانيًا:   التحتية  وعند  رادة  اإلإضعاف  بهدف  البنية  الذي ي دمتاملقاتلين،  املجتمع  ر 
هجوما ىلع الرعاية الصحية   43تم توثيق ما ال يقل عن  )  يعتمدون عليه يف الدعم العملي واملعنوي

 ، تعرضت محطة للطاقة يف الشرق للهجوم  -  مدرسة  48ويف خاركيف د مرت    -  أوكرانيا منذ بدء الحربيف  
 . ( القارص األوكراني بشكل خاص يف الشتاء ًامدمر والذي يعد عمال

 
 . يف أوكرانيا  من سورياكيف تستخدم روسيا التكتيكات التي تعلمتها   الغارديان: 11
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نشرت القوات الروسية أسلحة عشوائية عند استهداف مناطق سكنية :  ثالثًا: استخدام األسلحة العشوائية
من فولنافاخا قد دمرت أو   %90  -ماريوبول)  رى، وحولت مستوطنات بأكملها إلى أنقاضيف البلدات والق

 ضواحي كييف.(.  - تضررت

علن روسيا أحيانا عن ممرات من جانب واحد، كانت املمرات كانت ت   : يف ماريوبولرابعًا: املمرات اإلنسانية
كانت غير عملية أو حتى نقلت املدنيين إلى   يف بعض األحيان مفتوحة لفترة قصيرة لتكون مفيدة، أو

حتى لو لم تكن   -   فتح املمراتكما يعتبر    .فيهامناطق خاضعة لسيطرة الجيوش التي كانوا يختبئون  
منحت فرصة للرحيل، فإن أي شخص   هاهجوم مكثف. وعادة ما تجادل روسيا بعد ذلك بأنل   إنذارا  -  تعمل

 . السورية( كثر شهرة يف حلبكان هذا هو النمط األ بقي هو "إرهابي".

منذ غزو أوكرانيا بدأت ، ف اإلنكار املستمر والتضليل بشأن الضحايا املدنيين وجرائم الحربل: خامسًا: التضلي
آلة الدعاية املحلية الخاصة بروسيا يف تجاوز الحد، ورفضت حتى الحقيقة البسيطة املتمثلة يف وصف 

 ملية خاصة.  الغزو بأنه حرب بدال من ذلك هي تصفها بع
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 : إعادة التموضع الروسي وتقليص األهداف ىلع دونباس الثالثةاملرحلة 
 يونيو/حزيران(  20  – أبريل/ نيسان 1)

فشلت موسكو يف تحقيق األهداف األولية للغزو املتمثلة يف السيطرة ىلع كييف واإلطاحة بالحكومة 
ة من  د، لتبدأ معها مرحلة جديدونباس شرقي البالداألوكرانية، وأعلنت عن تقليص أهدافها إلى إقليم  

 أبريل / نيسان وال  1الغزو الروسي بدأت مع انتهاء االنسحاب الروسي من محيط كييف وشمال أوكرانيا يف  
   حزيران. –يونيو  20زالت مستمرة حتى تاريخ اليوم 

دت موسكو توجيه كل ما حيث أعاد الجيش الروسي تجميع صفوفه يف املرحلة الثالثة من الحرب. وأعا
تبقى من مدفعيتها إلى منطقة واحدة، لالستيالء ىلع جميع مناطق لوغانسك ودونيتسك الشرقية يف 

وتتسم هذه املرحلة بتكثيف القوات الروسية قصفها يف مدن شرق أوكرانيا أوكرانيا )منطقة دونباس(.  
 . القوات الروسية التي تمتلكها باملدفعية البعيدة لتقليل خسائرها واالستفادة من تلك القوة 

خسائر فادحة يف صفوف القوات األوكرانية، وفقا للرئيس األوكراني، فولوديمير ب  وتسبب الجيش الروسي
جندي أوكراني كل يوم وتجرح ما يصل إلى   100زيلينسكي، الذي قال إن القوات الروسية تقتل ما يصل إلى  

حزيران، تسيطر القوات الروسية ىلع   –منتصف شهر يونيو    آخرين ىلع الجبهة الشرقية. واعتبارا من  500
، وفقا  منى بخسائر كبيرة أيضًا، كما أن القوات الروسية هي األخرى ت  باملئة من البالد، وفقا لزيلينسكي  20

 للتقديرات الغربية. 
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 القوات العسكرية للطرفين خالل املرحلة الثالثة  

 القوات النظامية

 مالحظات العدد القوات  الطرف

 روسيا
ألف   200 - 190

 جندي  
  150 – 140منهم  

قوات  من الألف 
 برية.ال

  ألف  175 الجيش الروسي 

  آالف 12 - 10 القوات الشيشانية 

سك  تمقاتلون من دوني
 ولوغانسك )دونباس( 

 آالف مقاتل 15- 6
 

  2000 املناطق االنفصالية يف جورجيا

  1000 فاغنر

 أوكرانيا 
  ألف  255 - 200  الجيش األوكراني

قوات الدفاع   –القوات الشعبية 
 اإلقليمية

 ألف 100
 

 القوات املتطوعة 

 مالحظات العدد جنسية املتطوعين الطرف

 أوكرانيا 
  –بريطانيا  -البرازيل-أوروبا

 الواليات املتحدة.... إلخ 
 أ علن عن طلبات لـ 

 ألف شخص  20

مؤكدة عن  ال معلومات 
عدد املجندين الذين 
التحقوا بالقتال، يقدر 

 12عددهم باملئات. 

 روسيا
  -نيجيريا  –السنغال  –سوريا 

 ليبيا
 أ علن عن طلبات لـ 

 ألف شخص  16
لم يتم تأكيد إرسال أي  

 قوات حتى اآلن.. 

القوات املعلن عنها قد تكون بعيدة  نوعا ما عن الواقع، حيث ال  مالحظة:   يتوقع أن يكون عدد أعداد 
تتجاوز   ال  أحوالها  أحسن  يف  أنها  ويرجح  القدر،  بهذا  الشيشانية  قدرت   5القوات  املقابل  يف  آالف. 

شخص فقط، ومن املتوقع أن يرتفع العدد أكثر   1000االستخبارات البريطانية أعداد مرتزقة فاغنر بنحو  
  من ذلك.

 
ألف أجنبي عن اهتمامهم باالنضمام إلى الفيلق الدولي للدفاع اإلقليمي ألوكرانيا، كما يطلق عليه رسمي ا، وفق ا للحكومة األوكرانية.    20أعرب ما يصل إلى    12

امريكي، املصدر: واشنطن  4000واشنطن بوست األسبوع املاضي إن ذلك يشمل ما يقدر بنحو  وقال مسؤول بالسفارة األوكرانية يف واشنطن لصحيفة
  Post onWashingt The - Ukraine in work humanitarian doing and fighting Americansبوست

https://www.washingtonpost.com/world/2022/03/20/ukraine-foreign-fighters-americans/
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 للمرحلة الثالثة  املشهد العسكري

 
 (: 2019املناطق املحتلة جزئي ا أو كلي ا )تقديرات عام سكان 

 4،165،901دونيتسك:  -
 2115833لوغانسك:  -
 (2001)تعداد عام  2،033،700القرم:   -
 1،705،836زابوريزهيا:  -
 1،037،640خيرسون:  -
 ( 2021)تقدير  509992سيفاستوبول:  -
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 الجبهة الشمالية: 

نيسان املاضي بعد   –األوكرانية كييف يف مطلع أبريل انسحبت القوات الروسية من محيط العاصمة  -
محاوالت فاشلة للسيطرة عليها، كما انسحبت القوات الروسية من محيط مدينة تشرنيهيف شمال  

 أوكرانيا إلى بيالروسيا. 
األراضي   - باتجاه  أوكرانيا  شرق  شمال  ومحيطها،  سومي  مدينة  من  أيضًا  الروسية  القوات  انسحبت 

 الروسية. 

 الشرقية:  الجبهة

نجحت القوات األوكرانية يف صد الهجوم الروسي ىلع خاركيف، كما شنت القوات األوكرانية العديد   -
من الهجمات املعاكسة ىلع القوات الروسية املتمركزة يف محيط املدينة وأجبرتها ىلع التراجع 

 . إلى املناطق الحدودية

  الجبهة الجنوبية الشرقية:

القوات   - دوني واصلت  مقاطعتي  يف  البرية  عملياتها  من  تالروسية  وتمكنت  ولوغانسك،  سك 
 . 2022نيسان  1االستيالء ىلع مدينة إيزيوم جنوب شرق خاركيف يف 

القوات الروسية التقدم تجاه سالفيانسك، من منطقة إيزيوم وغربا من ليمان، يف محاولة   حاولت -
 جمات األمامية املباشرة من إيزيوم.الختراق الدفاعات األوكرانية التي أوقفت معظم اله 

أكبر   - سيفيرودونتسك  مدينة  يف  السكني  القطاع  معظم  ىلع  اآلن  الروسية  القوات  تسيطر 
 التجمعات السكنية التي بقيت تحت سيطرت أوكرانيا يف مقاطعة لوغانسك. 

سيفيرودونتسك    حاولت  - - منطقة  يف  عملياتها  تعزيز  الروسية  ليسيتشانسك    -القوات 
ك( من الجنوب ومن كوبيانسك من الشمال الغربي حتى تحكم السيطرة الكاملة ىلع  )ليسكانس

 % منه حاليا. 98من  أكثرإقليم لوغانسك الذي تسيطر ىلع 
مقاتل من القوات  100نهت القوات الروسية عملية السيطرة ىلع ماريوبول مع استسالم أكثر من أ -

 وكرانية يف املدينة. األوكرانية يف مصنع آزوفستال آخر معقل للقوات األ

 

 

 



 

34 
 

 الجبهة الجنوبية 

تواصل القوات الروسية الحفاظ ىلع مدينة خيرسون جنوبًا، كما بدأت بتحصين املدينة خصوصًا   -
أوقف املحاوالت الروسية للتوجه شماال     األمر الذيبعد وصول الهجمات األوكرانية ملشارف املدينة.  

 إلى ميكواليف. 
 القوات الروسية  بدأت القوات األوكرانية مطلع شهر يونيو الحالي يف شن هجمات محدودة ىلع -

 شمال شرق خيرسون وتمكنت من تحقيق بعض املكاسب الطفيفة ىلع ضفاف نهر إيهوليتس. 

 شباط قبيل االجتياح الروسي ألوكرانيا  –فبراير  24حزيران و –يونيو  20خريطة السيطرة يف دونباس بتاريخ 

 االستنتاجات: 

القوات الروسية أيضا ىلع تدمير البنية التحتية األوكرانية وىلع طرق إمداد السالح والدعم  ركزت   -
 وكرانيا.أاللوجستي إلى غرب  

تواصــل القوات الروســية إحراز تقدم تدريجي ومكلف يف شــرق أوكرانيا بعد تركيز جهودها ىلع  -
ــت لالسـ اتهـا  ة عملـي ـــي القوات الروسـ ت  ـــل ث واصـ دًا، حـي لوغـانســــك تحـدـي ة  يالء ىلع منطـق

 سيفرودونيتسك وعمليات أخرى لالستيالء ىلع ليسيشانسك )ليسيكانسك(.  
القوات الروسية اآلن لتجميد / االنسحاب من بعض الجبهات، وتركيز قوة ضاربة بحيث تشن   لجأت -

حمالت ضخمة ىلع مدينة تلو األخرى، كما فعلت يف سوريا خالل مسار أستانا. )لكن الهجمات  
 كسة تشكل مصدر إزعاج كبير للقوات الروسية وربما تنجح يف إفشال هذه الخطط(.األوكرانية املعا
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روسيا    - باإلضافة  ل تخطط  بها،  واالحتفاظ  ولوغانسك  دونيتسك  مقاطعات  الستيالء ىلع جميع 
 بشكل كامل وضمها إلى االتحاد الروسي.  ملقاطعة خيرسون وأجزاء من مقاطعة زابوريزهيا

تمرار الحرب لفترة طويلة دون حسم واضح )قصف وتدمير وحصار لى اسإتميل معظم التوقعات   -
من   أي  يتمكن  أن  دون  األمد  طويل  واستنزاف  وفر  كر  وعمليات  األوكرانية،  املدن  لبعض  طويل 

 الطرفين حسم املوقف سريعًا(. 
تذهب بعض التوقعات األخرى للقول بأن موسكو ستسعى إلى تحقيق انتصار جزئي يف الجنوب  -

وربط دونباس بالقرم عبر ممر برى أمن( ثم االنخراط بمفاوضات جدية وإيقاف  –اس الشرقي )دونب 
 الحرب. 
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 يونيو   20يف املرحلة الثالثة حتى الدعم املوجه ألوكرانيا  

 الكمية النوع  التاريخ  املصدر 

الواليات 
 املتحدة

25 /2 /2022 
 صواريخ ستينغر

 مليون دوالر 350ما يقدر بـ 
 جافلين صواريخ 

 - راجمات صواريخ  2/2022/ 26 هولندا

 أملانيا 
 2700 صواريخ مضادة للطائرات  2022/ 1/3

 - صواريخ جافلين  2/2022/ 26

 - صواريخ جافلين  2/2022/ 26 بولندا

 - صواريخ جافلين  2/2022/ 26 التفيا

 - صواريخ إن الو 2/2022/ 26 بريطانيا 

الواليات 
 املتحدة

 

 مليون دوالر 200ما يقدر بـ  مساعدات أمنية وعسكرية  12/3/2022

16/3  /2022 

مليون   800
 دوالر 

 صاروخ  800 صواريخ ستينغر

 صاروخ  2000 صواريخ جافلين 

 طائرة  100 طائرات م سيَّر ة انتحارية 

 قاذفة  100 قاذفات قنابل يدوية 

 بندقية 5000 بنادق 

 مسدس  1000 مسدسات

 رشاش  400 رشاشات

 مليون طلقة  20 طلقات

 ألف درع  25 دروع واقية 

 ألف خوذة  25 خوذ

 1000 قطع أسلحة خفيفة

 AT-4 6000مضادات دروع نوع 
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فرنسا + 
 إيطاليا 

3/3/2022 
أنظمة الصواريخ املضادة  
للدبابات من طراز ميالن 

(ATGM .) 
 عشرات .. 

 بريطانيا 
 Nlaw 4000 -جافلين  -

 لم ي حدد العدد 13صواريخ ستار ستريك  2022/ 16/3

- 21/3/2022 
أنظمة دفاع جوي سوفييتية  

SA8  /S300 

)ترددت أنباء تفيد بأن سلوفاكيا هي من  
قدم هذه األنظمة للواليات املتحدة لكن  
الواليات املتحدة رفضت التعليق ىلع  

 املوضع( 

 2022/ 3/ 23 أملانيا 
للدروع صواريخ مضادة 

(panzerfaust3 ( 
2000 

 مليون طلقة مسدس 8رشاش+ 100+1500 صواريخ ستريال مضادة للطيران 2022/ 3/ 25 أملانيا 

 2022/ 3/ 23 السويد 
صواريخ مضادة للدروع من طراز  

At-4 
5000 

 2022/ 24/3 بريطانيا 
صواريخ مضادة للدبابات 

 ( Nlaw –)جافلين  
)باإلضافة لدعم عسكري بـ  6000

 مليون$( 33

 مليون دوالر 50 شحنة عسكرية 30/3/2022 هولندا

 1/4/2022 بريطانيا 
حزمة مساعدات وأسلحة  

جديدة تشمل مدفعية بعيدة 
 املدى ومدرعات

يمكن أن تكون هذه   – التفاصيل مجهولة 
الشحنة صواريخ مضادة للسفن موجهة إلى  

 مدينة أوديسا األوكرانية.

الواليات 
 املتحدة

1/4/2022 

طائرات بدون طيار انتحارية  
صواريخ موجهة  –( 100)

 -مركبات مدرعة  -بالليزر
أجهزة رؤية  –مدافع رشاشة 

 ليلية. 

 مليون دوالر 300

مركبات مصفحة من طراز  5/4/2022 أستراليا
Bushmaster 20  مركبات 

 عربة pdv-501 58عربات مشاة  5/4/2022 أملانيا 

 
 كلم. 7أسرع صاروخ أرض جو يف العالم ويزيد مداه ىلع   13
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سوفيتية + عربات   T72دبابات  2022/ 4/ 5 التشيك
bmp 12  دبابة 

 مدافع هاوتزر + ذخيرة  5/4/2022 إستونيا 
قدر اإلستونيون قيمة دعمهم العسكري 

 مليون يورو 222البحت لـ أوكرانيا بـ 

الواليات 
 املتحدة

 صواريخ جافلين  5/4/2022
مليون $ )وصلت قيمة الدعم   100بقيمة 

مليار 1.7نيا إلى األمريكي العسكري ألوكرا
 شباط( 24دوالر منذ بدء الهجوم يف  

 - s-300نظام دفاع جوي   8/4/2022 سلوفاكيا

 بريطانيا 

 مليون دوالر 130أسلحة بقيمة  4/2022//8

صواريخ ستار ستريك للدفاع الجوي، مركبات  
 Jackalو Mastiff Mrapمدرعة 

 NLAWصواريخ مضاد للدبابات 

 الخوذ والدروع ونظارات - Javelinأنظمة 

 هاوتزر"  90- مدفعية "إيه إس

19/4/2022 

  Stormerقاذفات صواريخ 
املدرعة )منظومة مضادة 
للطائرات مجهزة بصواريخ 

 ستارستريك(

- 

 12/4/2022 فرنسا 

 مساعدات متنوعة

منها أنظمة ميالن املضادة 
 ، Javelinsللدبابات و

صواريخ ميسترال املضادة 
 للطائرات قصيرة املدى. 

كشفت فرنسا عن حجم املساعدات 
العسكرية التي وصلت ألوكرانيا منذ انطالق  

مليون يورو   120لـ الحرب وقالت إنها بلغت 
شملت الصواريخ وصور األقمار الصناعية  

 وعمليات التدريب.

 13/4/2022 بولندا

بما يف ذلك  72-دبابات تي
  72M1R-وتي 72M1-تي

باإلضافة إلى مدرعة بي دبليو 
، وهي نسخة بولندية من  1-إم

 السوفيتية الصنع.  1-بي إم بي

 مدرعة  100

الواليات 
 املتحدة

13/4/2022 
مليون   800حزمة مساعدات بـ 

 دوالر 

تتضمن حزمة املساعدات األمريكية 
مليون   800الجديدة ألوكرانيا والتي تبلغ 

 دوالر:
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ميليمتر مع   155مدفع هاوتزر من عيار  18 –
 ألف قذيفة. 40

رادارات لكشف مواقع القذائف  10 –
رادارين اثنين لرصد األهداف   –املدفعية 

 الجوية.

 م سيَّر ة من طراز سويتش بليد. 300 –

صاروخ مضاد للدروع من طراز جافلين.   500 –
آلية   100 –  113عربة ناقلة جند إم 200 –

رة زوارق مسي –. Mi-17مروحية  11 –مدرعة 
معدات حماية من السالح الكيميائي  –

جهاز  2000أكثر من  –والبيولوجي والنووي  
مواد متفجرة   –لقياس املسافة بالليزر 

( ومتفجرات أخرى ومعدات  C4) 4-سي
ألغام  –تفخيخ من أجل تطهير العوائق 

ألف   M18A1 Claymore – 30مضادة لألفراد 
سترة مضادة للرصاص وخوذ )مع هذه  

الحزمة تكون واشنطن قد قدمت مساعدات  
مليار دوالر منذ   2.5عسكرية ألوكرانيا بقيمة 

 بدء الغزو الروسي( 

 14/4/2022 التشيك
قاذفات الصواريخ التشيكية  

RM-70  ملم  122عيار 
 وحدة  20

 19/4/2022 اليابان 
طائرات مسيرة وأقنعة 

ومالبس واقية من األسلحة  
 الكيميائية 

- 

 هولندا
 - أسلحة ثقيلة وعربات مدرعة 19/4/2022

 2000مدافع هاوتزر من طراز  20/4/2022
Panzerhaubitze عدد محدود 

- 20/4/2022 
قطع غيار لتعزيز السالح الجوي  

 األوكراني

املصدر مجهول بسبب رفض الواليات 
)مكنت قطع الغيار  املتحدة تحديد املصدر 

 طائرة أوكرانية(  20من إصالح نحو 

 - أسلحة ثقيلة  20/4/2022 رومانيا 
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 20/4/2022 النرويج
صواريخ دفاع جوي من طراز 

 ميسترال ألوكرانيا 
 صاروخ  100

الواليات 
 املتحدة

21/4/2022 

  AeroVironmentشركة 
األمريكية عن التبرع بطائرات  
استطالع بدون طيار من طراز  

Quantix Recon  لوزارة الدفاع
 األوكرانية.

 100أكثر من 

 21/4/2022 بريطانيا 

صواريخ بريمستون املضادة  
وتستخدم  -للدبابات والدروع 

هذه الصواريخ أيضا ضد أهداف  
 برية وبحرية سريعة الحركة.

- 

الواليات 
 املتحدة

21/4/2022 
 800حزمة مساعدات بقيمة 

 مليون دوالر 

 طلقة مدفعية  144000مدفع هاوتزر و 72

 مركبة لسحب املدافع 72

 phoenixطائرة مسيرة انتحارية " 120
ghost " 

 معدات ميدانية وقطع غيار 

 2022/ 22/4 سلوفينيا 
دبابات يوغسالفية قديمة  

mi84 

 دبابة  30-40

وفينيا لتزويد أوكرانيا اتفاق بين أملانيا وسل
 بالدبابات ىلع ان ترسل أملانيا مركبات

Marder  القتالية إلى سلوفينيا 

 2022/ 22/4 بلجيكا
بنادق   –مضادات دروع 

 هجومية
بندقية   5000 –صاروخ مضاد للدبابات  200

 طن وقود  3800 –

 2022/ 22/4 فرنسا 
 مدافع هاوتزر من طراز "سيزر"

 املضادة للدروعصواريخ ميالن 
- 

الواليات 
 املتحدة

22/4 /2022 
 راجمات صواريخ 

M142 
 العدد مجهول  –بالتعاون مع حلف الناتو 

 2022/ 23/4 كندا
 M777مدافع هاوتز من طراز 

صواريخ كارل جوستاف املضادة 
 للدروع

 مدافع  4

 ناقالت جند 8
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 قذائف مدفعية عالية الدقة

 ناقالت جند مصفحة 

الواليات 
 املتحدة

23/4 /2022 
ناقالت جند مصفحة من طراز 

M-113 
مقدمة من الحرس الوطني يف والية  

 فرجينيا الغربية. 

 24/4/2022 إيطاليا 

  M109مدافع هاوتزر من طراز
 Pzh2000و

 ناقالت جند مدرعة

 ZSU SIDAMعربات "شيلكا" 
25 

- 

 مساعدات عسكرية  4/2022/ 24 بولندا
ا زودت أوكرانيا  قالت الحكومة البولندية انه

 مليار دوالر. 1.6بأسلحة تقدر بنحو 

 مساعدات عسكرية  24/4/2022 ليتوانيا
قالت الحكومة الليتوانية ان حجم  

املساعدات العسكرية املرسلة إلى أوكرانيا 
 مليون يورو.  70بلغ نحو 

الواليات 
 املتحدة

 مساعدات عسكرية  2022/ 25/4
املساعدات منذ  مليون دوالر )بلغ حجم  322

  4.6مليار دوالر وأكثر من  3.7انطالق الحرب 
 مليار منذ تولي بايدن للسلطة( 

 2022/ 25/4 الدنمارك 
أجهزة للكشف عن الطائرات 

 املسيرة
- 

 2022/ 25/4 أملانيا 

 manمائة ناقلة من طراز 
hx81 .لنقل املركبات العسكرية 

املدرعة  مركبات "غيبارد"
 املضادة للطائرات

 ناقلة  100

 مركبة غيبارد 50

 - M777مدافع هاوتزر  2022/ 26/4 أستراليا

 3/5/2022 بريطانيا 
 376مساعدات عسكرية بـ 

 مليون دوالر 

 

مسيرات للرفع الثقيل والدعم   -رادارات 
قذائف   -أجهزة رؤية ليلية  -اللوجستي 

  13 -مضادة للسفن وأنظمة للدفاع الجوي 
 للمساعدة يف إجالء املدنيين.عربة مدرعة 
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6/6 /2022 

  270نظام اإلطالق الصاروخي إم
 )راجمات صواريخ( 

 Pinzgauerمركبات مدرعة 
Vector PPV 6x6. 

ـ البريطاني يصل مداها ل 270من نظام إم  3
 كم  80

الواليات 
 املتحدة

 مليون دوالر 150 2022/ 7/5

 قذائف مدفعية

 أنظمة حرب إلكترونية

 رادارات 

 مليون دوالر 100 19/5/2022

مركبة   18ملم، و 155مدفع هاوتزر عيار  18
 تكتيكية لسحبها". 

( مضادة  AN/TPQ-36رادارات من طراز ) 3
 للصواريخ.

21/5/2022 
مساعدات أمريكية إضافية  

مليار  20مليار منها  40بقيمة 
 للمساعدات العسكرية.

أوكرانيا حتى أيلول يهدف التمويل إلى دعم 
 املقبل،

مليار دوالر من املساعدات  20ويوفر 
 العسكرية 

مليارات دوالر يف  ثمانيباإلضافة إلى 
الدعم االقتصادي العام، وخمس مليارات  

دوالر ملعالجة نقص الغذاء العاملي الذي قد 
ينجم عن انهيار الزراعة األوكرانية وأكثر من 

وتشمل مليار دوالر ملساعدة الالجئين. 
مليارات دوالر للمساعدة األمنية،  ستالحزمة 

بما يف ذلك التدريب واملعدات واألسلحة  
 والدعم لعمليات القيادة األوروبية. 

 مليون دوالر 700 1/6/2022

، أو أنظمة  HIMARS -راجمات هيمارس  4
الصواريخ املدفعية عالية الحركة، باإلضافة  

 صاروخ جافلين ومنصات إطالق 1000إلى 
-مروحيات من طراز "مي 4لتلك الصواريخ، و

قطع   -أسلحة مضادة للدروع  -رادارات  -17
 غيار.
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 أملانيا 

 مدافع هاوتزر  2022/ 6/5
مدافع هاوتزر تضاف إلى خمسة مدافع   7

 تّم التعهد بتقديمها من هذا النوع

17/5/2022 
قاذفة قنابل يدوية مضادة  

 RGW 90للدبابات من طراز 
 وألغام مضاد للدبابات 

 قاذفة قنابل 2450

 لغم 4600

20/5/2022 
مدافع ذاتية الدفع املضادة  

للطيران من طراز "الفهد"  
 )"فالكبانزر جيباد"(.

 مدفع 15

االتحاد  
 األوربي 

16 /5 /2022 
مليون دوالر حزمة   500

جديدة من مساعدات عسكرية 
 االتحاد ألوكرانيا 

 وصل إجمالي املبلغ لـ ملياري دوالر 

 غير محدد طائرة مساعدات عسكرية  2022/ 5/ 22 البرتغال 

 2022/ 5/ 23 التشيك
مروحيات مخصصة للدعم  

الناري ودبابات وأنظمة  
 الصواريخ 

ومركبة   Leopard 2A4 (MBT)دبابة  14
إنقاذ مصفحة )ذكرت وسائل االعالم أن 

هناك اتفاقية لتسليم أملانيا دبابات 
Leopard 2A4   إلى جمهورية التشيك

التشيكية إلى   T-72مقابل توريد دبابات 
 أوكرانيا(. 

 2022/ 5/ 23 الدنمارك 
صواريخ "هاربون" املضادة 

 للسفن 
 الكمية مجهولة 

 مدفعية وذخيرة أنظمة  2022/ 5/ 23 إيطاليا 
 اإليطالية  FH70مدافع هاوتزر 

 الكمية مجهولة 

 أنظمة مدفعية وذخيرة  2022/ 5/ 23 النروج
  M109 / A3GN 155مدفع ا ذاتي الدفع  20

 ملم 

 الكمية مجهولة  أنظمة مدفعية وذخيرة  2022/ 5/ 23 اليونان

 أنظمة مدفعية وذخيرة  2022/ 5/ 23 بولندا
 Krab 155mm SPH 18مدافع هاوتزر 

 الكمية مجهولة 

 2022/ 24/5 كندا
ألف قذيفة   20ذخيرة )

 مدفعية(
 مليون دوالر 98بقيمة 
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 الكمية كجهولة  105عيار  L119مدافع  2022/ 24/5 نيوزيلندا 

 حزمة مساعدات عسكرية 2022/ 5/6 اليونان

عربة مشاة مصفحة من   122تشمل القائمة 
مع جميع ذخيرة املدافع   BMP-1 طراز

ألف   2.1ملم،    73ألف قذيفة  15الرشاشة، 
ألف بندقية هجومية   20  -ملم  122صاروخ 

  7.62مليون طلقة  AK-47 ،3.2 من طراز
منظومة دفاع جوي محمولة من   60ملم، 

ألف قذيفة   FIM-92 Stinger ،17 طراز
 وألف قذيفة 1.1ملم،  155مدفعية عيار 

RPG-18  للدبابات مضادة 

 2022/ 5/6 إسبانيا 
 صواريخ مضادة للطائرات 

 دبابات ليوبارد 

صواريخ شوراد أسبايد مضادة للطائرات 
 كيلومتر(  20)مداها 

 الكمية مجهولة 

 اعتمد الجدول يف التوثيق ىلع التسلسل الزمني.  -
 أوكرانيا املساعدات العسكرية تشمل األسلحة التي تم التعهد بها او تم تسليها بالفعل إلى  -
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 املرحلة الثالثة  خالل  حة تأثيرا يف الحربلأبرز األس

 روسيا 

 مالحظات السالح

 ka-52مروحيات 
بثت القوات الروسية العديد من املقاطع لها، تمتاز بقدرة كبيرة ىلع املناورة 

 ومهاجمة الدبابات واألهداف األرضية.

 صواريخ كاليبر
كلم( ويعد أحد أهم األسلحة   4500 – 2000العمل سالح دقيق بعيد املدى )مدى 

 الروسية وأكثرها فتكا يف الحرب الروسية األوكرانية. 

 صواريخ إسكندر 
كيلومتر.   500، ويبلغ مداها 21تعتبر هذه الصواريخ من أسرع الصواريخ يف القرن 

  كيلوغرام 400أطنان، وهو قادر ىلع حمل  3يمتلك قدرة ىلع املناورة ويبلغ وزنه 
 ( الشديدة االنفجار.TNTمن مادة "تي إن تي" ) 

 صاروخ باليستي قادر ىلع الطيران بعشرة أضعاف سرعة الصوت.  صاروخ كينجال 

 1راجمات توس 
 –ثانية  90صاروخ يف  24 - لها قدرة ىلع إطالق صواريخ ذات رؤوس حربية حارقة 

 م.  6000إلى  600املدى من 

مدافع الهاوتزر ذاتية  
 مثل: الدفع 

مدافع "أكاتسيا" -
 . " 20 -و"مستا" و" دي 

 287Mمدافع -
MALKA 

ملم تستخدم هذه املدافع  152: مدافع هاوتزر ذاتية الدفع عيار "Msta-S"مدفع 
 كلم.  40لـ قذائف "كراسنوبول" عالية الدقة، يصل مداه 

أكبر مدفع لدى   –ملم  203: مدفع هاوتزر ذاتي الحركة عيار  M287 MALKAمدفع  
 لبعض القذائف الخاصة.   55إلى   35املدى يصل من  –الجيش الروسي 
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 أوكرانيا 

 مالحظات السالح

منظومات الصواريخ 
املضادة للطائرات مثل 

 "صواريخ "ستار ستريك
) Starstreak(  وصواريخ

 ستنغير

 - يوجه باألشعة تحت الحمراء    -يحمل ىلع الكتف  -ستنغير: مضاد للطائرات  
 سرعته تفوق سرعة الصوت.  -متر  4800كيلومترات بارتفاع  5يصل إلى 

كم( للدفاع الجوي عالي السرعة، يتوفر ىلع  7ستارستريك: صاروخ قصير املدى )
تبلغ  3 أهداف  ىلع  متعددة  ضربات  لتوجيه  بالليزر  موجهة  سرعتها    قاذفات 

 كيلومتر يف الساعة.  700آالف و 3القصوى نحو 

 جافلين 

صاروخ أمريكي محمول موجه مضاد للدروع، يكفي ملشّغلها أن ي ثبت هدفا يف 
للمعالجة بواسطة  ليخضع الهدف  اإللكتروني ويطلق الصاروخ،  نظام التصويب 

البرج   أعالي  يستهدف  الذي  للصاروخ  اإللكترونية  للدبابات  األدمغة  املدرع 
 متر.  2500ويدمرها، مداه يصل إلى 

 مسيرات بيرقدار 
ألف قدم، وحمل أوزان تصل    20" التحليق حتى ارتفاع  2يمكن "لبيرقدار تي بي  

ساعة متواصلة كما تتمتع بميزة االستطالع الليلي وإجراء    24كلغم، والطيران    150
 ف.مهام املراقبة واالستكشاف والتدمير الفوري لألهدا 

مدافع الهاوتزر الغربية  
 مثل: 

 األمريكية  777Mمدافع 
"سيزر"  أخرى مثل: مدافع 

 الفرنسية
2000 PzH   األملانية 

 بريطانية ال "90- "إيه إس

ملم، هو مدفع ميدان متنقل يمكن   155عيار  M198: هو مدفع هاوتزر 7777إم 
 تنصيبه وجره بسهولة يف أرض املعركة، بحسب مجلة ناشونال إنترست. 

 كيلومترا  40  - 30املدى األقصى: 
 مترا يف الثانية  827سرعة القذيفة: 
 قذائف يف الدقيقة  5معدل إطالق النار: 

 دقائق  3فترة التجهيز إلعادة االستخدام: أقل من 
 (.GPSاملوجهة بنظام تحديد املواقع العاملي ) Excaliburقذائف يستخدم 

 تصيب القذيفة املوجهة الهدف بهامش خطأ ال يتجاوز املترين. 

صواريخ نبتون املضادة  
 للسفن 

(  35- )كي إج لصاروخ هو النسخة األوكرانيةو صاروخ كروز مضاد للسفن نبتون
”،  برز عاملي ا بعد غرق الطراد الروسي “موسكفا .الجوال الروسي املضاد للسفن

 مك 280نحو مداه  يبلغ
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 املرحلة الثالثة  املستخدمة خالل تكتيكاتال

 التعليق  التكتيك الطرف 

 روسيا

استخدام الضربات الجوية والصاروخية  
الدقيقة بعيدة املدى الستهداف  
محطات ومخازن الوقود األوكرانية  

 بشكل خاص. 

نيسان،   3 -استهداف مخازن الوقود يف أوديسا 
  –نيسان   5مخازن الوقود بالقرب من دنيبرو يوم 

 أبريل. 16مصنع مدرعات يف كييف يوم 
كما حدثت سلسلة من الضربات الصاروخية  

أبريل / نيسان، البنية   25الروسية املنسقة يف  
التحتية الحيوية للنقل يف مقاطعات فينيتسا،  

 لنيتسكي، وريفني، وجيتومير. وبولتافا، وخمي
 مصنع آزوف ستال يف ماريوبول نموذجًا  مواصلة تكتيك الحصار 

 خاركيف نموذجًا  مواصلة تدمير املرافق املدنية 

 ارتكاب مجازر وعمليات انتقامية 

ماريوبول )تقديرات بوجود مئات القتلى بين  
بوتشا )خلفت القوات الروسية ورائها   -املدنيين( 

كراماتورسك )قصف ىلع   مدينة -جثة(  400
 بين قتيل وجريح( 150محط القطار خلف أكثر من 

 تم تسجيل العديد من الكمائن الليلية الروسية  الكمائن والعمليات الليلية 

 القيادة العسكرية توحيد 

تعيين قائد املنطقة العسكرية الجنوبية الجنرال  
"ألكسندر دفورنيكوف" مسؤوال  عن العمليات  

ملحاولة توفير تنسيق أفضل )دفورنيكوف لديه  
 خبرة كبيرة يف العمليات الروسية يف سوريا(

محاولة استهداف طرق اإلمداد الغربية 
ألوكرانيا وخصوصًا طرق السكك  

 الحديدية 

محاولة استهداف خطوط السكك الحديدة يف 
 لفيف والتي تربط بين أوكرانيا وبولندا. 

ذكر معهد دراسات الحرب األمريكي أن القوات  
شنت ضربات صاروخية دقيقة ىلع   - الروسية

خمس محطات سكك حديدية أوكرانية يف وسط 
أبريل / نيسان يف محاولة   25وغرب أوكرانيا يف 

لتعطيل التعزيزات األوكرانية وشحنات  محتملة 
 املساعدات الغربية إلى شرق أوكرانيا. 
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 مواصلة الهجمات اليومية املحدودة 

ىلع الرغم من فشل كثير من هذه الهجمات إال أن 
روسيا تحافظ ىلع الضغط املتواصل ىلع القوات  
األوكرانية عبر الهجمات الليلية وتحقق من خاللها  

 مكلفة. مكاسب طفيفة لكنها 

 استخدام أسلحة جديدة 
االستراتيجية   tu-22تم تسجيل مشاركة قاذفات 

 يف مدينة ماريوبول 

 سيفرودونيتسك  –دونباس   جمع القوات والتركيز ىلع محاور معينة 
مواصلة استخدام تكتيك األرض  

املحروقة واستخدم القذائف املدفعية  
وقاذفات الصواريخ لكسر القوات  

ىلع طول  املتمرسةاألوكرانية 
 .عدة جيدااملدفاعية الخطوط ال 

 دونباس

التوجه نحو الحروب التقليدية النظامية  
واالعتماد ىلع خطوط دفاع ممتدة بين  

 الطرفين 
 عام شرق أوكرانيا بشكل 

تحاول روسيا استنزاف أوكرانيا تماما، من 
خالل إجبارها ىلع تركيز قواتها يف  

هجوم   نقاط رئيسية، ومن ثم تركيز
 مكثف عليها. 

 لوغانسك 

تكثيف استخدام منظومات الدفاع  
الجوي وأنظمة التشويش اإللكترونية  
يف شرق أوكرانيا للتصدي للطائرات  

األوكرانية  تقويض القوة املسيرة، و
 الرئيسية يف الحرب. 

  من العديد عن بوليسي فورين مجلة نقلت
  لم الذي األوكرانيين العسكريين واألفراد املسؤولين

عن هوياتهم، أن القوات األوكرانية أوقفت   يكشفوا
إلى حد كبير استخدام طائرات بيرقدار التركية  

والتي تم استخدامها بشكل كبير يف   طيار،بدون 
وقت سابق من الحرب، بسبب التحسينات يف 

 قدرات الدفاع الجوي الروسية. 
االعتماد ىلع خطوط السكك الحديدية  
يف شرق أوكرانيا واستخدام القطارات  

 املدرعة لنقل اإلمداد.. 

كما  يتم تجهيز هذه القطارات باملضادات الجوية 
طائرات املروحية  يتم حراسها بموكب من ال 
 الروسية. 
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 أوكرانيا 

مواصلة الكمائن والهجمات املعاكسة 
 ضد القوات الروسية. 

حققت القوات األوكرانية بعض املكاسب يف 
محيط خاركيف وخيرسون. خالل الفترة املمتدة 

 يونيو / حزيران  10أبريل نيسان وحتى  20بين 

مواصلة الضربات املؤثرة خلف خطوط 
 العدو 

استهداف مستودعات النفط والوقود يف مدينة  
بيلغورود الروسية بالقرب من الحدود الروسية  

استهداف خزانات الوقود  –نيسان  1األوكرانية يوم 
 أبريل نيسان.  25يف مدينة بريانسك الروسية يوم 

لجوء القوات األوكرانية إلى املواجهات 
واألسلحة التقليدية بسبب طبيعة  

هة الشرقية واالعتماد املنطقة والجب
ىلع خطوط الدفاع املمتدة مع تمركز  

قوات الطرفين يف الجنوب الشرق  
 األوكراني.

يظهر ذلك من طبيعة الدعم الغربي املوجه  
 عربات مدرعة..(  –مدافع هاوتزر  –ألوكرانيا )دبابات 

الدفاع عن التضاريس واملوانع الطبيعية  
القوات  التي تشكل عائقًا أمام تقدم 

 الروسية 

نهر سيفيرسكي دونيتس )تعرضت كتيبة روسية  
لكارثة كبيرة عندما حاولت استخدام الجسور  
العائمة لعبور النهر يف وقت سابق من شهر 

 مايو(.

مواصلة تفجير الجسور إليقاف التقدم  
 الروسي 

مايو دمرت القوات األوكرانية جسرًا يف   16يف 
وسط شرق أوكراني ملنع القوات الروسية من  

  جسرًا آخرالتقدم عبر نهر إينهوليتس كما دمرت 
 ىلع نهر سيفرسكي دونيتس  

استخدام طيار   زيادة  بدون  الطائرات 
رخيصة الثمن نسبيا )معظمها من صنع 

بالقنابل الصينية DJI شركة وتزويدها   )
املواقع ال  ومراقبة  لقصف  صغيرة 

 . الروسية 

- 

استجرار القوات الروسية ملعارك 
استنزاف طويلة يف املدن والتجمعات  

 الحضرية الكبيرة. 
 إيزيوم ....إلخ -ماريوبول  –سيفرودونيتسك 
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 خالل املرحلة الثالثة   الطرفيننقاط القوة والضعف لدى 

 روسيا 

 نقاط الضعف نقاط القوة

روسيا احتياطات كبيرة يف حال استدعاء تمتلك 
 14االحتياط أو القيام بالتعبئة الكاملة. 

 تزال إرادة القتال ضعيفة عند الجنود الروس ال
بسبب افتقارهم للجاهزية الكاملة باإلضافة  

 لوجود روابط ثقافية واجتماعية مع األوكرانيين. 

 قوة نيرانية وتدميرية هائلة 
قدرة ىلع  التشتت املحاور الهجومية وعدم 

 التركيز ىلع كافة املحاور يف وقت واحد. 

  دىلدى روسيا إمكانية لخوض حرب طويلة امل
 بشكل أكبر من أوكرانيا. 

اتساع الجغرافيا األوكرانية مما يسبب انتشارًا كبيرًا  
للقوات، إضافة إلى طبيعة التربة والعوامل 

 الجوية. 
روسيا إمكانية استخدام أسلحة نووية ال يزال لدى 

 ذات قدرة تدميرية عالية  15تكتيكية 
 16خسائر بشرية وعسكرية كبيرة 

سيطرة روسيا ىلع مناطق استراتيجية مثل 
عزل أوكرانيا عن البحر   –ماريوبول وخيرسون 

 األسود وبحر آزوف.
 عدم إحكام السيطرة الجوية 

بوب(  من املحتمل أن تلعب إمدادات الغذاء )الح
والطاقة الروسية )الغاز والنفط( دورا مهما يف 

 . 17تحجيم الدعم الغربي ألوكرانيا 

ال تزال روسيا تعاني من نقص يف القوة البشرية  
وال سيما يف املشاة. والتي تعاني أيضا من ضعف  

يف الروح املعنوية كما يواجه القادة الروس  
ضغوطا لتحقيق نتائج سريعة والذي يسبب مزيد  

 ستنزاف. من اال
 

تتراوح أعمارهم بين     14 بالجيش والذي كان يسمح للمواطنين الروس الذين  عاما فقط    40و  18أصدر بوتين مرسوما يلغي سن الحد األقصى لاللتحاق 
ي  "س  باالنخراط يف الجيش الروسي )إلغاء الحد األقصى للعمر سيجذب املتخصصين الكبار يف مجاالت مثل الدعم الطبي والهندسة واالتصاالت، بحسب

، بحسب  45إلى    40إن إن". املذكرة التفسيرية للقانون قالت إن استخدام األسلحة عالية الدقة واملعدات العسكرية يتطلب متخصصين وخبراء يف سن  
 ما نقلت الشبكة األمريكية عن وسائل إعالم روسية(.

امها يف ميدان املعركة يف الحاالت العسكرية يف الغالب، مع  األسلحة النووية التكتيكية مصطلح يشير إلى األسلحة النووية التي صممت الستخد  15
 وجود قوات صديقة بالقرب وربما ىلع أراضي صديقة متنازع عليها.

والجرحى  تفيد التقارير االستخباراتية الغربية أن روسيا فقدت بالفعل أكثر من ثلث قوتها األصلية يف الغزو، ويشمل هذا التقدير الجنود القتلى   16
 فة إلى املعدات التي تم تدميرها أو تضررت.باإلضا

بإنهاء  كما أن رغبة الغرب يف عدم استمرار الحرب لفترة طويلة قد يجعل من الحكومات الغربية تمارس ضغطًا ىلع حكومة الرئيس األوكراني للقبول  17
 الحرب وفق الشروط الروسية.
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انتقال املعارك إلى املناطق املفتوحة السهلية  
يشكل  الذي كما هو الحال يف معظم دونباس 

نقطة قوة للقوات الروسية التي تفضل هذا النوع 
األوكرانية من املعارك ىلع الرغم من التحصينات 

 هناك.  ةالجيد

آداء ضعيف وخسائر كبيرة للقوات الروسية يف  
  – سيفرودونيتسك –حرب املدن )ماريوبول 

 خاركيف( 

تفوق املدفعية الروسية ىلع نظيرتها األوكرانية،  
حيث تلعب املدفعية دورًا حاسمًا يف معارك  

 دونباس. 
- 

 أوكرانيا 

 نقاط الضعف نقاط القوة

 محافظة القوات األوكرانية ىلع تماسكها  
دفاع جوي غير قادر ىلع تعطيل الحركة  

 الجوية الروسية بشكل كامل.

مرونة عسكرية ومرونة يف اتخاذ القرارات )القرار  
 الالمركزي وفق النموذج الغربي(. 

 أقل قدرة عسكرية وبشرية من روسيا 

تتمتع بخبرات القوات األوكرانية، يف املنطقة الشرقية، 
قتالية عالية، وتمكنت من صد أي توسع للقوات 

، كما أنها تمتلك 2014االنفصالية، يف دونباس، منذ عام 
 تحصينات جيدة. 

 فقدان سالح الردع ضد روسيا

جغرافيا واسعة، مكنت من مقاومة التكتيكات الروسية 
 التقليدية وتشتيت املحاور الروسية بشكل عام. 

بعيدة املدى بشكل  عدم امتالك أسلحة 
 كبير 

 استمرار الدعم الغربي )عسكري واستخباراتي وتقني...( 
ارتفاع حجم الخسائر البشرية خصوصا يف  

 18ودونباس

معنويات مرتفعة وروح قتالية عالية، بحكم  
 التواجد يف موقع امل داِفع عن األرض. 

خسارة عدد كبير من جنود النخبة )فوج  
 آزوف يف ماريوبول( 

 
جندي أوكراني يقتلون يوميا يف العملية العسكرية الروسية يف بالده، يف حين    100  -  60قال الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن ما بين    18

جندي   11000إلى    5500أبريل / نيسان كانت ما بين    19ووفق ا لنيويورك تايمز، فإن تقديرات املخابرات األمريكية حتى    -آخرين بجروح    500يصاب نحو  
 أوكراني قتلوا.



 

52 
 

اإلمداد مفتوحة اآلن رغم أنها أصبحت أطول حتى طرق 
 اآلن.

اللجوء إلى املعارك واملواجهات املفتوحة  
واالبتعاد عن التكتيكات غير نظامية  
 بسبب طبيعة التضاريس يف دونباس. 

وصول أسلحة نوعية تمتلك تكنلوجيا دقيقة يف 
راجمات الصواريخ إضافة إلى مدفعية  القصف كأنظمة
افة لفاعلية الطائرات بدون طيار يف  املتطورة باإلض

 االستطالع وتصحيح وتنفيذ عمليات القصف. 

خسارة مناطق استراتيجية مثل ماريوبول 
 عزلها عن بحر آزوف والبحر األسود.  –

تمتلك القوات األوكرانية ميزة وأفضلية أكبر يف حرب 
املدن والشوارع كما هو الحال يف ماريوبول حيث كبدت 

 وكمانية نظيرتها الروسية خسائر كبيرة القوات األوكرا
 . سيفرودونيتسكيتكرر السيناريو اآلن يف 

امتالك القوات الروسية األفضلية يف 
وتفوق  املناطق املفتوحة يف دونباس..

املدفعية الروسية ىلع نظيرتها  
 األوكرانية. 

- 

انتقال القوات األوكرانية السريع الستخدام  
تحتاج وقتًا طويال  األسلحة الغربية والتي 

للتدريب، كما تحتاج إمدادات كبيرة  
الالزمة لهذه  ومستمرة من الذخيرة
 األسلحة. 
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   للطرفين العسكريةالخسائر 

 أوكرانيا  روسيا السالح 

 1139 4272 مجموع اآلليات

 الخسائر البشرية 
روسي  15.000-20.000

 قتلوا
 )تقديرات غربية( 

أوكراني   6000-11.000
 قتلوا

 )تقديرات غربية( 

 19أبرز الخسائر بحسب التسجيالت املرئية 

 191 760 دبابات

 19 71 راجمات صواريخ

 86 419 مركبات مصفحة 

 132 840 مركبات مشاة قتالية  

 38 120 مدفعية ذاتية الدفع

 23 10 رادارات
منظومات دفاع جوي 

 جو( –)صواريخ أرض 
63 44 

 26 30 طائرات مقاتلة 

 11 46 طائرات مروحية 

 20 81 طائرات م سيَّر ة 

 18 9 السفن البحرية 

 298 1198 شاحنات ومركبات 
 

 
 ( Oryx(مجموعة اإلحصاء    - 19
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 ملخص املرحلة الثالثة 

قلصت القوات الروسية أهدافها العسكرية يف أكرانيا مرة أخرى وذلك بعد مراجعة الكرملين خطط حملته 
 للسيطرة ىلع كييف واملدن األوكرانية الكبرى األخرى. العسكرية يف أوكرانيا بعد فشل الحملة األولية  

الروسية تغيير   -  الحملة  لفرض  أخرى  كبرى  أوكرانية  ومدن  وأوديسا  وخاركيف  كييف  ىلع  لالستيالء 
مارس وانتهت بانسحاب القوات الروسية من شمال أوكرانيا   19قد فشلت اعتبار ا من    -الحكومة يف أوكرانيا  

 مارس.  31محاوالتها الهجومية تجاه ميكواليف وأوديسا يف وتوقف 

نسيان  بدأ    / أبريل  مطلع  يف  الروسي  جديدة الجيش  بأهداف  أوكرانيا  يف  حملته  من  جديدة   مرحلة 
 . االستيالء ىلع مدينة ماريوبول الساحليةسك(، ويتتستهدف إقليم دونباس )مقاطعات لوغانسك ودون

االنف والقوات  الروسي  الجيش  السيطرة ىلع مدينة ماريوبول نجح  أيار  20اعتبارًا من    صالية يف   /  مايو 
يونيو / حزيران، كما استولت القوات الروسية ىلع مدينة    20حتى تاريخ    % من مقاطعة لوغانسك98و

وهي مدينة   ،مارس ىلع األقل  7أبريل بعد محاولتها القيام بذلك منذ    1إيزيوم )جنوب شرق خاركيف( يف  
 مهمة للعمليات الروسية يف شرق أوكرانيا. 

قد ينوي الكرملين االستيالء ىلع دونيتسك ولوغانسك قبل السعي للتفاوض ىلع وقف إطالق النار لصالح 
ادعاءالكرملين   اعتبار  الحربية.بأنها  روسيا    ىلع  أهدافها  حققت  ركزتمباملجو  قد  الروسية   ل  القوات 

تطويق ال إكمال    إقليم لوغانسك عبر  لة بسط السيطرة ىلعوىلع دونباس بمحا  ها األولية للسيطرةجهود
 . وليسيكانسك سفرودونتسكيف 

النظامية،   واألساليب  التقليدية  الحرب  إلى  الطرفين  بين  الحرب  أتاحاتجهت  الذي   ة الروسي للقوات    األمر 
دروسة والتخلي عن لكن ىلع حساب التخلي عن العديد من خطوط التقدم امل   -تحقيق تقدم تدريجي  

سيطرت القوات و  -الحصار العميق الذي كان الكرملين ينوي القيام به للقوات األوكرانية يف شرق أوكرانيا
سك ويتوقع سقوطها يف ت% من سيفرودوني99حيث باتت تسيطر ىلع  الروسية ىلع املزيد من األراضي  

 ذل القوات الروسية جهودًا مستميتة لالستيالء عليها.   األيام القليلة القادمة حيث تب

بعدد كبير من قواتها ومدفعيتها وطائراتها لهزيمة ىلع تكتيكات تتطلب الزج  لروسية  ا  القوات  تعتمد
املواقع الدفاعية حول   أخرى مثلور  ااملوارد الالزمة من مح  يف سبيل ذلك  تسحبو  ،ن األوكرانيينياملدافع

 نة دونيتسك ومنطقة زابوريزهيا. مدينة خاركيف ومدي
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 ختاما  
يعاني الطرفين اآلن من خسائر كبيرة يف الحرب، وتجدد القوات األوكرانية مطالبها باملزيد من األسلحة  

ألن طبيعة املعركة أصبحت تستلزم   الصواريخقاذفات    ،املدفعية:  ، وخصوصا الغربية من حلفاءها الغربيين 
املعدات.   من  النوع  هذا  هذه   توتفاعلوجود  معظم  مع  املتحدة  الواليات  رأسها  وىلع  الغربية  الدول 

للضغط ىلع القوات الروسية وإجبارها ىلع التوقف، وسط أنباء وكراني و املطالب كوسيلة لدعم الجيش األ
لكن القوات الروسية ستحاول بسط سيطرتها ىلع إقليم جديدة عن عودة املفاوضات بين الطرفين قريبا،  

 لوغانسك أو دونباس بشكل كامل. 

 سيناريوهات محتملة لهذه الحرب:  أربعةفيما يلي 

قد تستمر الحرب لشهور إن لم يكن سنوات وتخوض خاللها القوات الروسية واألوكرانية :  حرب االستنزاف  -1
استنزاف   الزخم  حيث    .طويلةحرب  أحيانا   العسكرييتبدل  مكاسب  الجانبين  كال  ويحقق  الطرفين  بين 

حقيق مع احتمال ضئيل لت  تزويد أوكرانيا باألسلحةبوسط استمرار الغرب  ويف  ويمنيان بخسائر أحيانا أخرى.  
، فإن بقاء الوضع ىلع ما هو عليه لفترة طويلة نصر ساحق من قبل أي من الطرفين ىلع املدى القصير

 أمر مرجح. 

النار   -2 أو دوني:  وقف إطالق  لوغانسك  إقليم  لروسيا بعد سيطرتها ىلع  اكتمال سكت يمكن  أن تعلن   ،
تنازل أوكرانيا عن بعض أراضيها بعد ذلك لوقف القتال مقابل    قد تسعىو،  "عمليتها العسكرية الخاصة"

 . مقابل وضع حد للحرب والخسائر البشرية واالقتصادية األوكرانية والعاملية

القتال  -3 القوة   كل من موسكو وكييف  دنفتتس  قد:  جمود خطوط  قدراتهما ويعانيان من نقص يف 
يدفع الطرفين  قد  وهو ما    ،الخسائر البشرية واملادية واالقتصادية  باإلضافة لجملة من  البشرية والذخيرة

يف فترات متقطعة دول الوصول   يف ساحة املعركة لعدة أشهر يعقبه املزيد من القتال  طويل  جمودل 
 التفاق سالم بين الطرفين. 

 يف حال  النصر  هل يمكن ألوكرانيا أن تخالف كل التوقعات وتحقق شيئًا أقرب إلى  أحد الطرفين:انتصار    -4
 ؟ العقوبات باإلضافة لتأثير ؟املزيد من الخسائرها فشل روسيا يف االستيالء ىلع كل دونباس وتكبد

يبدو من غير املرجح أن يقبل بوتين بهزيمة عسكرية تقليدية إذا كان لديه خيار لكن بحسب املراقبين ف
االستفادة وذلك بقق روسيا "انتصارًا" محتمال ىلع الرغم من النكسات التي منيت بها،  باملقابل قد تح.  نووي

وربما استهداف كييف مرة أخرى العددخصوصًا    من مكاسبها يف دونباس  القوات   مع  الكبير من قتلى 
  500جندي أوكراني وإصابة    100اعترف الرئيس زيلينسكي بالفعل بمقتل ما يصل إلى  ، ولقد  األوكرانية

 آخرين كل يوم يف املعارك.



 

56 
 

 الفهرس 

 1 .................................................................................................................................................................................................................. تمهيد

 3 ............................................................................................................................ املرحلة األولى: الهجوم الخاطف والحرب النفسية

 4.......................................................................................................................... القوات العسكرية للطرفين خالل املرحلة األولى 

 5 ..................................................................................................................................................................................... املشهد العسكري

 8 ................................................................................................................. الدعم العسكري املوجه ألوكرانيا يف املرحلة األولى 

 9 ................................................................................................................................................................ أبرز األسلحة تأثيرا يف الحرب 

 10 ............................................................................................................................... التكتيكات املستخدمة خالل املرحلة األولى 

 11 .................................................................................................. أبرز نقاط القوة والضعف لدى الطرفين خالل املرحلة األولى

 13 ...................................................................................................................... الخسائر العسكرية للطرفين خالل املرحلة األولى 

 14 .......................................................................................................................................................................... ملخص املرحلة األولى 

 16 ...........................................املرحلة الثانية: توّرط الروس يف العمق األوكراني وبداية استخدام وسائل التدمير الشامل

 16 ....................................................................................................................... القوات العسكرية للطرفين خالل املرحلة الثانية 

 18 ................................................................................................................................................................................... املشهد العسكري

 21 .............................................................................................. الدعم العسكري املوجه ألوكرانيا حتى انتهاء املرحلة الثانية

 22 .................................................................................................................. أبرز األسلحة تأثيرًا يف الحرب خالل املرحلة الثانية

 24 ............................................................................................................................. التكتيكات املستخدمة خالل املرحلة الثانية

 25 ................................................................................... أبرز نقاط القوة والضعف لدى الطرفين حتى انتهاء املرحلة الثانية

 27 .................................................................................................................... الخسائر العسكرية للطرفين خالل املرحلة الثانية 

 28 ......................................................................................................................................................................... ملخص املرحلة الثانية 

 30 .............................................................................. املرحلة الثالثة: إعادة التموضع الروسي وتقليص األهداف ىلع دونباس 

 31 ........................................................................................................................ القوات العسكرية للطرفين خالل املرحلة الثالثة

 32 ................................................................................................................................................... املشهد العسكري للمرحلة الثالثة 

 36 ................................................................................................... يونيو 20الدعم املوجه ألوكرانيا يف املرحلة الثالثة حتى  

 45 .................................................................................................................. أبرز األسلحة تأثيرا يف الحرب خالل املرحلة الثالثة 

 47 .............................................................................................................................. التكتيكات املستخدمة خالل املرحلة الثالثة 



 

57 
 

 50 ........................................................................................................ نقاط القوة والضعف لدى الطرفين خالل املرحلة الثالثة 

 53 ............................................................................................................................................................... الخسائر العسكرية للطرفين

 54 ......................................................................................................................................................................... ملخص املرحلة الثالثة

 55 ................................................................................................................................................................................................................ ختامًا
 

 


	Blank Page

