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الجاهزية المحدودة:
لماذا لم تغير األسلحة الغربية موازين القوى في حرب أوكرانيا؟

لعبــه  الــذي  الــدور  أهميــة  مــن  الرغــم  علــى 
منــذ  األوكرانــي  للجيــش  الناتــو  حلفــاء  تدريــب 
وتكتيــكات  هيــاكل  تطويــر  فــي   2014 عــام 
الجيــش األوكرانــي، فــإن هنــاك فجــوة تدريبيــة 
تتعلــق بقــدرة الجيــش األوكرانــي علــى التكيــف 
مــا  وهــو  المتطــورة.  الغربيــة  األســلحة  مــع 
مــن  األوكرانييــن  الجنــود  شــكاوى  مــن  يتضــح 
األوكرانيــة  القــوات  واعتمــاد  المعرفــة،  نقــص 
ــي، وتجنــب واشــنطن إرســال  ــم الذات ــى التعل عل
مستشــارين عســكريين، وتبريــر الناتــو تأخــر إرســال 

بالتدريــب. الثقيلــة  األســلحة 

منــذ بــدء العمليــة العســكرية الروســية فــي أوكرانيــا، فــي فبرايــر 
الماضــي، طالبــت الحكومــة األوكرانيــة حلفاءهــا الغربييــن بدعمهــا 
ــق جانــب رئيســي مــن تلــك  فــي مواجهــة القــوات الروســية، وتعلَّ
المطالبــات بالدعــم التســليحي الغربــي للقــوات األوكرانيــة. ورغــم 
أهميــة المســاعدات العســكرية الغربيــة، والــدور الــذي لعبتــه فــي 
تدعيــم الجيــش األوكرانــي أمــام العمليــة العســكرية الروســية، فــإن 
ــة  ــة والثقيل ــد مــن األســلحة النوعي ــف حلفاءهــا بالمزي ــة كيي مطالب
ــدم  ــة ع ــن أزم ــة ع ــدول الغربي ــره ال ــا تثي ــدم بم ــة، تصط الحديث
تدريــب القــوات األوكرانيــة علــى تلــك األســلحة؛ حيــث تقــف 
“ُمعضلــة التدريــب” حائــاً دون تطويــر الدعــم التســليحي الغربــي 
إلــى مســتويات أكثــر قــوة وحســماً، كمــا تقــف أيضــاً حائــاً دون 
تحقيــق االســتفادة الكليــة مــن األســلحة واألنظمــة التــي تــم توريدهــا 

بالفعــل.

دورات سابقة

ــام  ــبي أم ــود النس ــى الصم ــي عل ــش األوكران ــدرة الجي ــارت ق أث
ــت  ــي حال ــة العســكرية الت ــة العســكرية الروســية، والمقاوم العملي
دون الســقوط الســريع للعاصمــة علــى نحــو ما كان يتوقــع كثيرون، 
التســاؤالت حــول عوامــل قــدرة الجيــش األوكرانــي علــى الصمــود 
أمــام نظيــره الروســي، رغــم اختــاف موازيــن القــوة بينهمــا، وهــو 
مــا يرجــع – فــي جانــب مهــم منــه – إلــى الــدورات التدريبيــة التــي 
خضــع لهــا الجيــش األوكرانــي خــال الســنوات الثمانيــة الماضيــة 
ــة  ــر صحفي ــير تقاري ــث تش ــو؛ حي ــف النات ــي حل ــل دول ف ــن ِقَب م
ــك  ــى مشــاركة مــا ال يقــل عــن 10 آالف جنــدي ســنوياً فــي تل إل

التدريبــات منــذ عــام 2014.
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لماذا لم تغير األسلحة الغربية موازين القوى في حرب أوكرانيا؟

ل مــن هيــاكل قيــادة جامــدة علــى  وهــو مــا ســاعد علــى التحــوُّ
ــى  ب عل ــدرُّ ــة، والت ــر الغربي ــى المعايي الطــراز الســوفييتي، إل
ــة فــي  ــة، والمعالجــة الطبي ــكات الميداني حــرب المــدن، والتكتي
ســاحة المعركــة، وتعليــم الجنــود التفكيــر أثنــاء التنقُّــل. وقــد أكد 
ــوك”،  ــه زاجورودني ــابق “أندري ــي الس ــاع األوكران ــر الدف وزي
أن تلــك التدريبــات أحدثــت فرقــاً كبيــراً جــداً، مشــيراً إلــى 
ــادة المهمــة، يرفعــان فاعليــة  أن “إصــاح ضابــط الصــف وقي

قواتــك عــدة مــرات”.

وأوضــح مستشــارون أوكرانيــون وغربيــون أن القــوات 
ــو، وهــي  ــاً لقواعــد النات ــة تعلَّمــت شــن الحــرب وفق األوكراني
ُتظهــر ذلــك بنجاحــات فــي ســاحة المعركــة. وأدخــل مستشــارو 
الناتــو مفاهيــم جديــدة للقــوة فــي الجيــش األوكرانــي، بمــا فــي 
ــن  ــين المحترفي ــش والمفتش ــى الجي ــة عل ــيطرة المدني ــك الس ذل
ــتيات، فضــاً  ــن باللوجس ــن والمتخصصي ــن الخارجيي والمدققي
عــن غــرس مستشــاري الناتو مفهــوَم بناء القــدرات؛ حيث يضع 
ــدون مــن أن لديهــم القــوات واألســلحة  ــادة األهــداف، ويتأكَّ الق
ــذا الســياق، شــدّد المتحــدث باســم  ــي ه ــا. وف ــة لتحقيقه الازم
وزارة الدفــاع األمريكيــة “جــون كيربــي”، علــى أن هــذا الجهــد 
التدريبــي كان عامــاً أساســياً فــي دفــاع أوكرانيــا القــوي عــن 
ــاس،  ــي دونب ــا ف ــي تخوضه ــة الت ــف، والمعرك ــا كيي عاصمته
ــا  ــل أوكراني ــى تحوي ــاعد عل ــب س ــذا التدري ــى أن ه ــيراً إل مش
ــر رشــاقًة  ــوة أكث ــى ق ــى الطــراز الســوفييتي إل ــش عل مــن جي

نــه مــن القيــادة والســيطرة علــى نحــو أفضــل. وفتــكاً، ومكَّ

ولكــن ومــع أهميــة هــذه النوعيــة مــن التدريبــات، والــدور 
الجيــش  ونظــام  وفكــر  هيــاكل  تطويــر  فــي  لعبتــه  الــذي 
ــن كييــف  األوكرانــي، وتكتيــكات القتــال علــى النحــو الــذي مكَّ
مــن الصمــود أمــام القــدرات النوعيــة والكبيــرة لموســكو، 
ــزت علــى  فإنــه علــى الجانــب اآلخــر مــن التدريبــات التــي ركَّ
ــوة  ــة فج ــر، ثم ــاكل والفك ــم والهي ــكات والنظ ــم والتكتي المفاهي
ــف مــع  ــى التكيُّ ــي عل ــش األوكران ــدرة الجي ــق بق ــة تتعل تدريبي
األســلحة واألنظمــة التســليحية الغربيــة المتطــورة؛ األمــر الــذي 
ل عائقــاً هامــاً أمــام توريــد بعــض المعــدات المتطــورة إلــى  شــكَّ
ــوات  ــة، وحــال دون اســتخدام الق ــي مــن جه ــش األوكران الجي
األوكرانيــة تلــك المعــدات الغربيــة المتطــورة مــن جهــٍة أخرى؛ 
ــي  ــوة ف ــن قصــور وفج ــة ع ــرب األوكراني ــفت الح ــث كش حي
برامــج التدريــب فيمــا يتعلــق بقــدرة الجنــود األوكرانييــن علــى 
اســتخدام وصيانــة األســلحة الغربيــة الحديثــة بكفــاءة وفاعليــة.

فجوة التدريب

رغــم تدفُّــق الدعــم الغربــي علــى كييــف بأســلحة حديثــة 
ومتطــورة، فــإن تدريــب الجنــود األوكرانييــن علــى اســتخدام 
تلــك األســلحة الحديثــة، أصبــح عقبــة رئيســية تحد مــن فاعلية 

ــي: ــى النحــو اآلت ــك عل هــذا الدعــم؛ وذل

َر التســليحي:  1- عــدم مراعــاة التدريبــات الســابقة التطــوُّ
وفَّــرت الواليــات المتحــدة وشــركاؤها فــي حلــف الناتــو، خــال 
الســنوات الماضيــة، تدريبــات مكثفــة للجيــش األوكرانــي؛ 
فعلــى ســبيل المثــال، تشــير تقاريــر صحفيــة إلــى قيــام خبــراء 
أمريكييــن بتدريــب أكثــر مــن 27 ألــف جنــدي أوكرانــي فــي 
مركــز “يافوريــف” للتدريــب القتالــي بالقــرب مــن “لفيــف” منــذ 
عــام 2015 حتــى أوائــل عــام 2022. وحتــى مــا قبــل انــدالع 
ــو  ر بنح ــدَّ ــا ُيق ــاد م ــي الب ــد ف ــة، كان ُيوَج ــرب األوكراني الح
150 مستشــاراً عســكرياً أمريكيــاً. ولكــن رغــم ذلــك، لم تشــمل 
ــى األســلحة  ــود األوكرانييــن عل ــات، تدريــب الجن ــك التدريب تل

الحديثــة التــي يدعــم بهــا الحلفــاء الغربيــون كييــف اآلن.

ــر  2- شــكاوى الجنــود األوكرانييــن مــن نقــص المعرفــة: عبَّ
اســتيائهم وشــكواهم مــن عــدم  الجنــود األوكرانيــون عــن 
قدرتهــم علــى اســتخدام وتشــغيل األجهــزة المتطــورة التــي 
حصلــوا عليهــا؛ فعلــى ســبيل المثــال، أشــار الرقيــب بالجيــش 
األوكرانــي “دميتــرو بيســانكا”، إلــى أن وحدتــه المدفعيــة، 
رغــم حصولهــا علــى جهــاز غربــي متطــور لتحديــد األهــداف 
ــه ال أحــد يتمكــن مــن تشــغيل  ــزر، لكــن المشــكلة هــي أن باللي
ــة بإعطــاء هاتــف  ــك المقارب ــى تشــبيه تل الجهــاز؛ مــا دعــاه إل
متطــور جــداً لشــخص ال يســتطيع اســتخدامه ســوى إلجــراء 

ــط. ــة فق ــات الهاتفي المكالم

3- اعتمــاد القــوات األوكرانيــة علــى التعلُّــم الذاتــي: فــي ظــل 
نقــص المعرفــة العســكرية للقــوات األوكرانية باألســلحة الغربية 
ــة  ــوات األوكراني ــأت الق ــا، لج ــدرب عليه ــدم الت ــة، وع الحديث
– وفــق مــا ذكرتــه تقاريــر صحفيــة نقــاً عــن عســكريين 
ــال، ذكــر  ــى ســبيل المث ــي؛ فعل ــم الذات ــى التعل ــن – إل أوكرانيي
ــوات  ــانكا”، أن الق ــرو بيس ــي “دميت ــش األوكران ــب بالجي الرقي
األوكرانيــة تســتخدم ترجمــة “جوجــل” لقــراءة الدليــل الخــاص 
ــة،  ــة اإلنجليزي ــون باللغ ــا يك ــذي عــادًة م ببعــض األســلحة، ال
فيمــا أشــار الرقيــب بالجيــش األوكرانــي “أنــدري ميكيتــا”، 
إلــى أن بعــض الجنــود يتعلَّمــون كيفيــة اســتخدام األســلحة عبــر 

ــى اإلنترنــت. ــو عل مقاطــع الفيدي

ــب  ــب واشــنطن إرســال مستشــارين عســكريين: لتجنُّ 4- تجنُّ
مواجهــة مباشــرة مع روســيا، رفضــت إدارة الرئيــس األمريكي 
ــا  ــى أوكراني ــكريين إل ــارين عس ــال مستش ــدن”، إرس ــو باي “ج
للمســاعدة فــي تدريــب القــوات األوكرانيــة علــى اســتخدام 
ــذ  ــى تنفي ــك عل ــدالً مــن ذل ــدة، واعتمــدت ب أنظمــة أســلحة جدي

ــاد. ــاً خــارج الب ــق نطاق ــب أضي برامــج تدري

5- القلــق مــن عــدم القــدرة علــى التعامــل مــع األعطــال:  
ــى  ــي عل ــدرة الجيــش األوكران ــى أن عــدم ق ــر إل تشــير التقاري
ــدرة  ــألة الق ــمل مس ــادة، يش ــر المعت ــلحة غي ــع األس ــل م التعام

ــار. ــع الغي ــر قط ــات، وتواف ــراء إصاح ــى إج عل
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تعرضــت  إذا  الازمــة،  الغيــار  قطــع  كييــف  تمتلــك  ال  إذ 
المركبــات أو األنظمــة واألســلحة الجديــدة ألعطــال أو مشــاكل 
فنيــة، كمــا ال تمتلــك فنييــن قادريــن علــى إصــاح األعطــال؛ 
مــا يعنــي الحاجــة إلــى خــط لوجســتي لتزويــد أوكرانيــا بقطــع 

ــن. ــب الفنيي ــار، وتدري الغي

6- تعطيــل أزمــات التدريــب توريــَد األســلحة النوعيــة: رغــم 
تدفُّــق الدعــم التســليحي الغربــي علــى الجيــش األوكرانــي، 
فــإن ثمــة تقاريــر ُتجــادل بــأن أنظمــة األســلحة التــي يمكــن أن 
تفــرض تكاليــف معقولــة قــادرة علــى تغييــر حســابات روســيا، 
ــر  ــن غي ــة؛ م ــرات المقاتل ــو، والطائ ــخ أرض ج ــل صواري مث
ــى  ــن، حت ــدة لألوكرانيي ــات المتح ــا الوالي ــح أن توفره الُمرجِّ
لــو وفرتهــا ال يمكــن تســليمها وتشــغيلها؛ حيــث ُتثــار فــي هــذا 
اإلطــار إشــكالية تدريــب القــوات األوكرانيــة على اســتخدام هذه 
األنظمــة المتطــورة، والوقــت الــازم إلجــراء تلــك التدريبــات 
ــث  ــي الحــرب؛ حي ــة هــذه األســلحة ف مــن أجــل ضمــان فاعلي

ــاً مكثفــاً. تتطلــب األنظمــة الكبيــرة والحديثــة تدريب

ــب:  ــة بالتدري ــر إرســال األســلحة الثقيل ــو تأخُّ ــر النات 7- تبري
مقابــل انتقــادات الرئيــس األوكرانــي لحلفــاء الناتــو بســبب 
تأخــر إرســال األســلحة المتطــورة والثقيلــة، فــإن حلــف الناتــو 
يبــرر ذلــك بمعضلــة التدريــب والوقــت الــازم لتدريــب الجنــود 
ــام  ــن الع ــن األمي ــد أعل ــلحة. وق ــك األس ــى تل ــن عل األوكرانيي
ــو  ــي 15 يوني ــس ســتولتنبرج”، ف ــف شــمال األطلســي “ين لحل
الجــاري، أن دول الحلــف ســتزود أوكرانيــا بأســلحة ثقيلــة 

ــن  ــه يتعيَّ ــاً؛ ألن ــب وقت ــذا يتطل ــى أن ه ــار إل ــه أش ــة، لكن حديث
تدريــب الجيــش األوكرانــي علــى اســتخدامها، موضحــاً أن 
ــة الســوفييتية إلــى معــدات الحلــف  االنتقــال مــن معــدات الحقب
ــاً  ــن الســتخدامها، واصف ــب اســتعداد األوكرانيي ــة، يتطل الحديث

ــب. ــال الصع ــة باالنتق ــك العملي تل

تدخالت غربية

ــة محــاوالت وتدخــات تقــوم بهــا الــدول الغربيــة مــن  ثمَّ
أجــل التغلــب علــى معضلــة التدريــب، ومســاعدة الجنــود 
الازمــة  التســليحية  المعرفــة  اكتســاب  علــى  األوكرانييــن 
الســتخدام وتشــغيل األســلحة الجديــدة، أو توريــد أســلحة 
ــور أهــم  ــاءة. وتتبل ــون التعامــل معهــا بكف يســتطيع األوكراني

هــذه المحــاوالت فيمــا يأتــي: 

ــى  ــة إل ــد أســلحة قديم ــى توري ــو إل ــاء النات 1- اضطــرار حلف
ــام  ــي، ونظ ــب األوكران ــارات التدري ــت اعتب ــا: فرض أوكراني
ومســتوى التســليح الُمتعــاَرف عليــه فــي القــوات المســلحة 
ــدات  ــا بمع ــد أوكراني ــة، تزوي ــدول الحليف ــى ال ــة، عل األوكراني
معينــة وغيــر متطــورة؛ لتجنُّــب إشــكالية نقــص المعــارف 
د  التســليحية والتدريــب قــدر اإلمــكان. وعلــى ســبيل المثــال، زوَّ
ــى  ــود إل ــة تع ــلحة ثقيل ــا بأس ــى اآلن أوكراني ــو حت ــاء النات حلف
بــون  الحقبــة الســوفييتية مــن مخزونهــم؛ ألن األوكرانييــن ُمدرَّ

ــتخدامها. ــى اس عل
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2- اتبــاع آليــة “التبــادل بيــن الشــركاء” لمراعــاة نــوع 
ــرة  ــص الخب ــكالية نق ــى إش ــب عل ــة للتغلُّ ــي محاول الســاح: ف
المعرفيــة للجنــود األوكرانييــن فيمــا يتعلــق بالمعــدات واألنظمــة 
ــض  ــة لبع ــب الازم ــدة التدري ــول م ــورة، وط ــة المتط الغربي
ــدة؛ عملــت بعــض الــدول علــى المشــاركة فيمــا  األنظمــة الُمعقَّ
يســمى “التبــادل بيــن الشــركاء”، وهــو نــوع مــن التعــاون فــي 
الدعــم التســليحي، يقــوم علــى توريــد أســلحة نوعيــة متطــورة 
إلــى دول شــرق أوروبــا بــدالً مــن األســلحة التقليديــة ذات النظم 
القديمــة التــي يتــم تســليمها إلــى أوكرانيــا كنــوع مــن االســتبدال 

أو المقايضــة.

ــال  ــات القت ــن دباب ــا ع ــتعيض ألماني ــال، تس ــبيل المث ــى س فعل
وناقــات الجنــود المدرعــة مــن الطــراز الســوفييتي المملوكــة 
للتشــيك وســلوفينيا واليونــان بمدرعــات “مــاردر” ودبابــات 
ــم  ــث يت ــي؛ بحي ــش األلمان ــات الجي ــن مخزون ــارد 2” م “ليوب
تســليم األســلحة األلمانيــة إلــى تلــك الــدول مقابــل تســليمها 
األســلحة ذات الطــراز الســوفييتي ألوكرانيــا؛ فقــد أعلنــت 
ســتزود  أنهــا  الماضــي،  الشــهر  األلمانيــة،  الدفــاع  وزارة 
جمهوريــة التشــيك بـ15دبابــة مــن طــراز “ليوبــارد 2”، كجــزء 
ــات  ــف بدباب ــراج كيي د ب ــزوِّ ــل أن ُت ــري، مقاب ــادل دائ ــن تب م

ســوفييتية الصنــع.
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ــخ:  ــة الصواري ــى أنظم ــن عل ــا األوكرانيي ــب بريطاني 3- تدري
ــة المتحــدة إرســال عــدد  ــه المملك ــزم في ــذي تعت ــت ال ــي الوق ف
ــا إطــاق  ــي يمكنه ــات )إم 270(، الت ــن قاذف ــدود م ــر مح غي
ــراً –  ــى 80 كيلومت ــه يصــل مداهــا إل ــة التوجي صواريــخ دقيق
ــة ُتســتخَدم  ــة صاروخي ــر أطــول مــن أي تقني وهــو مــدى يعتب
حاليــاً فــي الحــرب األوكرانيــة – فــإن وزيــر الدفــاع البريطانــي 
قــوات  أن  الجــاري،  الشــهر  مطلــع  أعلــن  واالس”  “بــن 
أوكرانيــة ســوف تتــدرب فــي المملكــة المتحــدة علــى اســتخدام 
هــذه المعــدات، كمــا أعلنــت الحكومــة البريطانيــة أنهــا ســلمت 
ــخ  ــا صواري ــا، ومنه ــى أوكراني ــة األســلحة إل ــن أنظم عــدداً م
ــن  ــن يمك ــتينجر” اللذي ــن” و”س ــل “جافلي ــة، مث ــة محمول موجه
اســتخدامهما ضــد األهــداف الجويــة والبريــة؛ وذلــك بعــد شــرح 

ــتخدامها. ــة اس ــن حــول كيفي ــر لألوكرانيي قصي

4- تدريــب إســبانيا قــوات أوكرانيــة علــى دبابــات “ليوبــارد”: 
ــبانية  ــة إس ــائل إعامي ــه وس ــا ذكرت ــق م ــر – وف ــن المنتظ م
ــف  ــد كيي د مدري ــزوِّ ــاري – أن ُت ــعر الج ــع الش ــة مطل وعالمي
بصواريــخ مضــادة للطائــرات، ودبابــات مــن طــراز “ليوبارد”، 
م إســبانيا التدريــب الضــروري للجيــش األوكرانــي  كمــا ســُتقدِّ
علــى كيفيــة اســتخدام الدبابــات؛ حيــث مــن المقــرر أن ُيجــَرى 
هــذا التدريــب فــي “التفيــا” التــي نشــر فيهــا الجيــش اإلســباني 
500 جنــدي فــي إطــار عمليــة لحلــف الناتــو، علــى أن تكــون 

المرحلــة الثانيــة مــن التدريــب داخــل إســبانيا.

بالتــدرب  األســلحة  توريــَد  األلمانيــة  الحكومــة  ربــط   -5
عليهــا: رغــم أن ألمانيــا تتعــرض النتقــادات شــديدة علــى 
نحــو متزايــد بســبب اتهــام أوكرانيــا لهــا بالتأخــر فــي إرســال 
ــية،  ــوات الروس ــة الق ــف لمواجه ــا كيي ــي تحتاجه ــلحة الت األس
ــدادات  ــرر تأخــر اإلم ــات، وتب ــك االتهام ــي تل ــن تنف ــإن برلي ف
بربــط عمليــات التوريــد بعمليــات التدريــب؛ فقــد أكــد المستشــار 
األلمانــي “أوالف شــولتس”، فــي 13 يونيــو الجــاري، أنــه مــن 
ــاً كامــاً  الصــواب التأكــد مــن تلقــي الجيــش األوكرانــي تدريب
ــة  ــة المتنقل ــل المدفعي ــورة، مث ــلحة المتط ــتخدام األس ــى اس عل
“بانزرهاوبيتــز 2000” قبــل تســليمه ذلــك العتــاد، مشــيراً 
إلــى أن األطقــم األوكرانيــة تتلقــى حاليــاً تدريبــاً علــى اســتخدام 
“إحــدى أكثــر المنظومــات العســكرية تقدمــاً فــي العالــم”، وأنــه 
لــم يكــن مــن المنطقــي تســليمها قبــل أن تكــون أطقــم أوكرانيــا 

ــا. نهــا مــن االســتفادة منه ــي وضــع ُيمكِّ ف

6- تدريــب كنــدا األوكرانييــن علــى مدافــع “الهاوتــزر”:  
 )777 )إم  هاوتــزر  مدافــع  كنــدا  توريــد  مــع  بالتــوازي 
والذخيــرة والبراميــل الازمــة الســتخدام تلــك المدافــع؛ أعلنــت 
وزيــرة الدفــاع الكنديــة “أنيتــا أنانــد”، أن الجيــش الكنــدي يــدرب 
األوكرانييــن علــى مدافــع الهاوتــزر فــي أوروبا. وقالــت كيربي 
إن “هــذا الجهــد التدريبــي دعــم مباشــر لحــزم المســاعدة األمنيــة 
ــي كســب  ــا ف مــة لُمســاَعدة أوكراني ــرة الُمصمَّ ــة األخي األمريكي

ــاء قوتهــا للغــد”. معاركهــا اليــوم وبن
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شــركة استشــارات عامــة، متعــددة المهــام، تــم تأسيســها فــي 20 ينايــر 2021، بأبــو ظبــي، دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، تهــدف للتفاعــل مــع 
أنشــطة المجــال العــام فــي أقاليــم العالــم، ودعــم عمليــة تشــكيل السياســات وصنــع القــرار فــي المؤسســات العامــة والخاصــة، وتوســيع التعــاون 
العلمــي واألكاديمــي مــع مراكــز التفكيــر وشــركات االستشــارات. وتشــمل الشــركة مجلســًا للمستشــارين ومجلــس اإلدارة الــذي يشــرف علــى 

مؤسســات متعــددة تتضمــن مركــزًا للدراســات، وإدارة للمشــروعات، ومعهــدًا للتدريــب المتقــدم، ومكاتــب للتمثيــل الخارجــي.
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اإلمارات العربية المتحدة، أبوظبي, المنطقة اإلعالمية، 2454، المبنى 6

ص.ب. أبوظبي، 769640

+97126666937 

www.interregional.com

7- تنفيــذ تدريبــات أمريكيــة متنوعــة للقــوات األوكرانيــة: 
ُتجــري الواليــات المتحــدة تدريبــات متنوعــة للقــوات األوكرانية 
علــى األســلحة التــي توردهــا إلــى أوكرانيــا؛ فعلــى ســبيل 
ــي 11  ــة، ف ــاع األمريكي ــت وزارة الدف ــبق أن أعلن ــال، س المث
أبريــل الماضــي، عــن االنتهــاء مــن تدريــب جنــود أوكرانييــن 
علــى اســتخدام طائــرات مــن دون طيــار مــن طــراز “ســويتش 
ــاء  ــد انته ــه بع ــى أن ــيرًة إل ــا، مش ــا أوكراني ــزود به ــد”، ُت باي
تدريــب المجموعــة فــي واشــنطن، حصلــت علــى تدريــب 

ــة. ــكات المتقدم ــلحة والتكتي ــة األس ــى أنظم ــي عل إضاف

كمــا تــدرب الواليــات المتحــدة جنــوداً أوكرانييــن فــي ألمانيا 
ــكرية؛  ــدات العس ــتخدام المع ــة اس ــى كيفي ــرى عل ــن أخ وأماك
حيــث أوضــح المتحــدث باســم وزيــر الدفــاع األمريكــي “جــون 
كيربــي” فــي واشــنطن، فــي 29 أبريــل الماضــي، أن التدريــب 
علــى األراضــي األلمانيــة قــد بــدأ بالفعــل للتعامــل مــع مدافــع 
الهاوتــزر وأنظمــة األســلحة األخــرى التي تحصــل عليها كييف 
ــة،  ــر صحفي ــرت تقاري ــا ذك ــيا، فيم ــم الحــرب ضــد روس لدع
مطلــع الشــهر الماضــي، أن الســلطات األمريكيــة ُتكثِّــف وتيــرة 
تدريــب الجيــش األوكرانــي علــى اســتخدام األســلحة الغربيــة، 
بمــا فــي ذلــك مدافــع الهاوتــزر والطائــرات الهجوميــة مــن دون 
طيــار، فيمــا بــدأ الجيــش األمريكــي، مطلــع الشــهر الجــاري، 
ــورة  ــة متط ــة صاروخي ــى أنظم ــة عل ــوات أوكراني ــب ق تدري

وافقــت إدارة الرئيــس “جــو بايــدن” علــى توفيرهــا. 

صعوبات قائمة

ــود  ــن الجه ــد م ــة العدي ــدول الغربي ــذل ال ــع ب ــه م ــاً.. فإن ختام
الســريعة لتدريــب القــوات األوكرانيــة علــى األســلحة واألنظمــة 

قائمــة  ثمــة صعوبــات  فــإن  والمتطــورة،  الثقيلــة  الغربيــة 
ــال  ــبيل المث ــى س ــا عل ــة، ومنه ــاعي الغربي ــذه المس ــه ه تواج
مــا يتعلــق بالقــدرة علــى تأميــن عمليــات التدريــب داخــل 
ــاع الروســية،  ــت وزارة الدف ــد أعلن ــة؛ فق األراضــي األوكراني
فــي 4 يونيــو الجــاري، عــن اســتهدافها مركــز تدريــب للمدفعيــة 
ــخ  ــومي” بصواري ــة “س ــي مقاطع ــي ف ــش األوكران ــاً للجي تابع
ــاع  ــم وزارة الدف ــدث باس ــة. وأوضــح المتح ــة الدق ــة عالي جوي
ــذ  الروســية “إيجــور كوناشــينكوف”، أن هــذا المركــز كان ُتنفَّ
بــه تدريبــات لعســكريين أوكرانييــن علــى يــد مدربيــن أجانــب؛ 
وذلــك علــى اســتخدام مدافــع الهاوتــزر )إم 777( عيــار 155 

ــع. ــة الصن ــم األمريكي مل

كمــا أن هنــاك إشــكالية أخــرى تتعلــق بالقــدرة علــى التوفيــق 
القــوات  تقــف  حيــث  والتدريبيــة؛  القتاليــة  العمليــات  بيــن 
ــة  ــلحة واألنظم ــى األس ــب عل ــدي التدري ــام تح ــة أم األوكراني
الحديثــة، دون أن يؤثــر ذلــك علــى اســتعداداتها وتركيزهــا فــي 
مواجهــة الهجمــات الروســية؛ حيــث تفكــر الحكومــة األوكرانيــة 
ــت ينخــرط  ــي وق ــش، ف ــة الجي ــب بعــض ألوي ــة تدري ــي كيفي ف
ــك  ــا تمل ــاد، ف ــن الب ــاع ع ــي الدف ــاً ف ــا تقريب ــه كل جنوده في
ــي  ــة الت ــوة البشــرية الازمــة لســحب قواتهــا المدرب ــف الق كيي
ــى أماكــن أخــرى  ــة وإرســالها إل ــداً عــن الجبه ــل اآلن بعي تقات
لتلقــي التدريــب، فيمــا يبــدو تشــكيل قــوات جديــدة وتدريبهــا مــن 
الصفــر مهمــة أكثــر صعوبــًة، وتحتــاج وقتــاً أطــول، فضاً عن 
ــص  ــن تقلي ــان م ــارك يجع ــت واســتمرار المع ــق الوق أن ضي

ــاً. ــاراً اضطراري ــة وتســريعها خي ــب التدريبي الجوان


