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 قطاعات متضررة 3تداعيات الحرب في أوكرانيا على العراق.. 

 

العككككراق سككككيت ثر  مثككككب  يككككر  مكككك   مككككا ت ككككاعد حككككدة الاتككككاب فككككي أوكرانيككككا  ي ككككدو أ  سكككككاو نيككككو  عر يكككك  

قطاعككككات اسككككتراتي ي  سككككتوا    3ال لككككد   لككككك  در كككك  تكككك ثر  سككككتكو  ك يككككرة   حسككككب   ككككراء أ ككككاروا  لككككى 

والعكككراق واحكككد مككك  أ كككر  مسكككتوردو للح كككوب فكككي ال كككرق ا وسكككط  ر ككك  أنككك  .ك يكككرة   عكككب الحكككرب تحكككديات

ماليككككي   5 لككككى  4.5ويتطلككككب ااسككككتهال  المحلككككي  ككككي  .ي رعهككككا لككككك  اينتككككاا ا يك ككككي الحا ككككات المحليكككك 

طكككك  سككككنويا لالسككككتهال  المحلككككي  واككككو مككككا يضككككطر   لككككى ااسككككتيراد ال ككككار ي و ال كككك  يكككك تي مكككك  أوكرانيككككا 

 .سياورو

 المئكككك  مكككك  اينتككككاا العككككالمي للامككككة  السككككلع  ااسككككتراتي ي  فككككي كككككب  30ا وأوكرانيككككا نحككككو وت كككككب روسككككي

ال لككككدا   ويعتمككككد العككككراق علككككى اسككككيراد كميككككات مكككك  احتيا تكككك  مكككك  الامككككة علككككى اكككك ي  ال لككككدي   لككككر   

تضككككطر  لككككى ور كككك  أ    ككككداد تاككككوب    لككككديها م  ونككككا  يككككدا مكككك  الامككككة   ا أنهككككا أقككككرت   نهككككا قككككد .ثمنهككككا

لكككك  م ككككل  الامكككة ت كككدو أسكككهب مككك  .ا سكككواق ل كككراء الامكككة فكككي حالككك  طالككك  الحكككرب فكككي أوكرانيكككاطكككرق 

 .م كالت أكثر تعايدا في العراق نتي   الحرب في أوكرانيا

 

 ت ميد   اات السالح

 

وعلككككى ر كككك  اسككككتمرار العمليككككات العسكككككري  ضككككد  يككككوب تنظككككي  داعكككك  ايراككككا ي فككككي  عكككك  محافظككككات 

  الحاليككككك  فكككككي تع يككككك  قكككككدرة الاكككككوات النظاميككككك  فكككككي موا هككككك  الم موعكككككات ومضكككككي الحكومككككك العراقيككككك   

المسككككلح    ا أ  تلكككك  ال طككككط  ي ككككدو أنهككككا سككككتتوقل   سكككك ب ت ميككككد التنسككككي  والتوا ككككب مككككا روسككككيا  التككككي 

وقككككاب ضكككككا ط فككككي و ارة الكككككدفاز العراقيكككك      الكككككو ارة .أ رمككككت عككككدة  ككككك اات لتسككككلية ال كككككي  العراقككككي

ب الروسككككي  فيمككككا يتعلكككك   ككككت راءات عككككدة  كككك اات تسككككلية  كككككا  الكككك ع  منهككككا  مككككا ال انكككك  أوق ككككت تعاملهككككا

ياتكككرب مككك  التن يكككك   والككك ع  اا كككر  قيككككد الدراسككك   لكنهكككا توق ككككت  ميعكككا    سككك ب ظككككرول الحكككرب  فضككككال  

عكككك  العاو ككككات المو هكككك  ضككككد موسكككككو  ومككككا تعنيكككك  مكككك  عككككد   مكانيكككك  دفككككا أيكككك  م ككككال  ل ككككراء أسككككلح  أو 

 5الكككك و رفكككك  الك ككككل عكككك  اسككككم  لموقككككا وسكككككاو نيككككو  عر يكككك و أ  ونحككككو   طالضككككا ويضككككيل."معككككدات

  300 ككككككرامن تعككككككاو  أوق تهككككككا الككككككو ارة  تتعلكككككك  أ ل هككككككا  التسككككككلية و ككككككراء المعككككككدات ومنظومكككككك     

ول ككككت  لككككى أ  والوضككككا ر مككككا يكككككو  م قتككككا   ." ايضككككاف   لككككى  ككككيان  الطككككائرات  وتككككوفير قطككككا  يككككار لهككككا

وا يككككك اب التنسكككككي  العراقكككككي الروسكككككي قائمكككككا  فيمكككككا يتعلككككك   التسكككككلية ."اسكككككيواككككك ا يكككككرت ط  ال انكككككب السي

 والتدريب  على ر   ااعتماد المت ايد على الوايات المتحدة في ا ا ال انب.
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 ق ر ي على ت ليب الحوار في أوكرانيا  -ت كيد سعودو 

 نككككاق  ال ان ككككا  و هككككات النظككككر حككككوب الوضككككا فككككي منطاتيهمككككا  والاضككككايا السياسككككي   وا  مككككات  الريككككا 

وفيمككككككا يتعلكككككك   ا  مكككككك  .ا وسككككككط  والاضككككككايا الدوليكككككك   ات اااتمككككككا  الم ككككككتر فككككككي منطاكككككك  ال ككككككرق 

ا وكرانيكككك   أكككككد ال ان ككككا  علككككى أاميكككك  تسككككوي  ال الفككككات  الوسككككائب السككككلمي  وت ليككككب الحككككوار والحلككككوب 

ة الد لوماسكككي  و ككك ب كافككك  ال هكككود الممكنككك  ل  ككك  الت كككعيد وعكككد  تكككداور ا وضكككاز  مكككا يسكككه  فكككي  عكككاد

ارار ويحكككد مككك  التكككداعيات السكككل ي  لهككك   ا  مككك . كمكككا أككككد ال ان كككا  دعمهمكككا الكامكككب ل ميكككا ا مككك  وااسكككت

 ال هود الهادف   لى     الت عيد وحب الن از م   الب الحوار والد لوماسي .

 

 وتي  لماكرو : نعت   موا ل  الاتاب  ال اوادة ضد الت كيالت الاومي   

 لحماي  دون ا  

 

RT   ي  الروسكككككي فالديميكككككر  كككككوتي  لنظيكككككر  ال رنسكككككي  يمانويكككككب مكككككاكرو  أ  روسكككككيا تعتككككك   الكككككرئأككككككد

 .موا ل  الاتاب  ال اوادة ضد مااتلي الت كيالت الاومي   الب العملي  ال ا   لحماي  دون ا 

و ككككدد  ككككوتي  فككككي محادثكككك  اات يكككك  مككككا مككككاكرو  علككككى أ  ومهككككا  العمليكككك  العسكككككري  ال ا كككك  سككككت ن   علككككى 

وأ  محككككاوات كسككككب الوقككككت مكككك   ككككالب  طالكككك  أمككككد الم اوضككككات لكككك  تكككك دو  ا  لككككى مطالككككب أو حككككاب  

ككككب مكككا فكككي وسكككعها  كككالب وأضكككال أ  والاكككوات المسكككلح  الروسكككي  ت ككك ب ."وضكككي ضكككافي  فكككي موق نكككا الت ا

ووفاكككككا ل يكككككا  الككككككرملي   فاكككككد دعكككككا  كككككوتي  الكككككرئي  ."العمليككككك  ال ا ككككك  للح كككككاظ علكككككى حيكككككاة المكككككدنيي 

نضكككككككما  ل هكككككككود ضكككككككما  اي كككككككالء اامككككككك  للمكككككككواطني  ا  انكككككككب مككككككك  أراضكككككككي ال رنسكككككككي  لكككككككى اا

 كككك   الطككككالب وأوضككككة ال يككككا  أ  مككككاكرو  تعهككككد  ككككالب محادثكككك  مككككا  ككككوتي  و العمككككب مككككا كييككككل  .أوكرانيككككا

 الهنود المحت  ي  كراائ  في مدين   اركولو.
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 الوايات المتحدة.. نواب  مهوريو  ي وتو  ضد قرار يدع  أوكرانيا 

وافكككك  م لكككك  النككككواب ا مريكككككي علككككى قككككرار يعلكككك  دعمكككك  لسككككيادة أوكرانيككككا ويككككدعو  لككككى  ليككككو  روسككككيا ا

و ككككوت .مهككككورو  ككككوتوا ضككككد اكككك ا الاككككرارنككككواب مكككك  الحكككك ب ال  3ووقككككل فككككورو يطككككالق النككككارو   ا أ  

ة الاككككرار   ككككوتا ل ككككال 426الم ككككرعو  فككككي كككككال الحكككك  ي  قال مهككككورو والككككديماراطي  ل ككككالة الاككككرار  

 وسكككار قنائكككب عككك  وايككك  أري ونكككا  وتومكككا  ماسكككي قنائكككب رافضككك   واككك  النكككواب  كككوب  أ كككوات 3ماا كككب 

وقكككاب ماسكككي فكككي سلسكككل  ت ريكككدات علكككى .عككك  وايككك  كنتكككاكي  ومكككات رو ينكككديب قنائكككب عككك  وايككك  مونتانكككا 

المسككككاعدة  وتككككويترو  نكككك  عككككار  الاككككرار  نكككك  يعتاككككد أنكككك  وفضكككك ا  لل ايكككك  فككككي دعمكككك  المعلكككك  لتاككككدي 

مكككا  كككادب  ككك   والكككدعوة  لكككى عككك ب روسكككيا اقت كككاديا قكككد تككك تي نيكككا  مككك   كككي  أمكككور أ كككر و. كالدفاعيككك   وكرا

وقككككاب: وأنككككا ." نتككككائن عكسككككي  فككككي نهايكككك  المطككككال   ا عككككانى ا  ريككككاء فككككي روسككككيا مكككك  العاو ككككات الااسككككي 

مككك  ا سككك اب التكككي ت علنكككي  أ يكككد تمامكككا حككك   كككعب أوكرانيكككا فكككي تاريكككر الم كككير. ومكككا  لككك   انكككا  العديكككد

 ارار  و الس ا   حات ال و أقر  م ل  النواب اليو و. أستطيا الت ويت ل الة الا
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تطورات حرب روسيا على أوكرانيا اليو ..  يلينسكي ياوب     الد   

 ستستا ب آال المااتلي  ا  انب وافرول يته  ال رب  اا ت ا  

 

ليكككو  الثكككام   وسكككط ت كككاي  فكككي  يانكككات تتوا كككب المعكككار  فكككي أوكرانيكككا علكككى محكككاور م تل ككك  ل  ال  يكككرة نكككت

ي السكككيطرة وال  سكككائر  كككي  موسككككو وكييكككل  فكككي وقكككت د لكككت فيككك  ا مككك  المتحكككدة علكككى  كككط ا  مككك   ت نكككك 

 . معيتها العام  قرارا يطالب روسيا  كوالتوقل فورا ع  است دا  الاوةو ضد  ارتها

فكككككي مكككككد  عكككككدة  أ ر اكككككا  وا كككككتدت وتيكككككرة الموا هكككككات العسككككككري   كككككي  ال ي كككككي  الروسكككككي وا وكرانكككككي

ب  التكككككي أعلنكككككت الاكككككوات الروسكككككي  د ولهكككككا  العا كككككم  كييكككككل  و كككككاركيل ق كككككرق   و يرسكككككو  ق نكككككو

 .وسط م اول دولي  م  اقتراب حرب المد 

 ال المتطوعي ا

أل ككككا مكككك  المتطككككوعي  ا  انككككب فككككي  16ستسككككتا ب  أكككككد الككككرئي  ا وكرانككككي فلككككوديمير  يلينسكككككي أ   ككككالد 

وك كككككل  يلينسككككككي أ  والعكككككدو الروسكككككي  يكككككر .عككككك  حريككككك  أوكرانيكككككا و كككككع هاأوب م موعككككك  للكككككدفاز 

أ  أوكرانيكككككا تحكككككافظ علكككككى  -فكككككي  طكككككاب متل ككككك - سكككككتراتي يت  العسككككككري   سككككك ب  كككككمودناو  موضكككككحا 

ل أ  روسككككيا تاطككككا المككككاء والكهر ككككاء وأضككككا. ططهككككا الدفاعيكككك  وأ  روسككككيا ا تحاكككك  أو تاككككد   سككككتراتي ي

وا دويكككك   م ككككددا علككككى أنهككككا وسككككتدفا ثمكككك  كككككب أفعالهككككا  حكككك  عكككك  المككككدنيي  وتمنككككا و ككككوب ا   يكككك  

 أوكرانياو.

 رسائب افرول لل رب

مكككك   هتكككك   أكككككد و يككككر ال ار يكككك  الروسككككي سككككير ي افككككرول أ  ال ككككرب يعتمككككد اا تكككك ا  ولككككي الكككك راز 

يتها فككككي ا مكككك  المتحككككدة  معت ككككرا ت ويككككد أوكرانيككككا  م يككككد مكككك  والضكككك ط علككككى الككككدوب للح ككككوب علككككى ت ككككو

وقكككاب افكككرول وفكككي حكككاب  عكككال  حكككرب حايايككك  ضكككد روسكككيا فعلكككى مككك  .طككك  سكككيك داا  سكككائر أك كككرالسكككالح  

ب أوكرانيكككا  لكككى ميكككدا  للاضكككاء علككككى  ي طكككط لككك ل  أ  ي هككك  ح ككك  تكككداعياتها عليككك و  م كككككدا أ  النكككاتو يحكككو 

م اوضككككات  انتاككككد المسكككك وب الروسككككي ال ككككرب  وقككككاب ولكككك  نسككككما أو و   ككككو  ال.كككككب مككككا اككككو روسككككي

وتحككككدر افككككرول عكككك  ضككككرورة ."نككككاتو أو ال ككككرب للحككككوار علككككى قاعككككدة ااحتككككرا  المت ككككادبم ككككادرة مكككك  ال

ر يكككك  ر  كككك  أوكرانيكككك  حايايكككك  فككككي وقككككل الحككككرب لن ككككاح الم اوضككككات التككككي سككككت اى ومسككككتمرة علككككى أو 

 ككككدا   ونحكككك  مسككككتعدو  للحككككوار علككككى أسككككا  المسككككاواة وأضككككال و ككككركا نا سككككول يعككككودو  لر."حككككاب

 وااحترا  المت ادبو.

 

 

 

 



 

 1 :العدد    
 2022-3-3: الثالثاء    

 

 لدينا عايدة تحدد  روط است دا  السالح النووو ول: افر

مككككا ت ككككاعد حككككدة التككككوتر  ككككي  روسككككيا وال ككككرب علككككى  ل يكككك  العمليكككك  العسكككككري  علككككى    العر يكككك  الحككككدر

ا راضككككي ا وكرانيكككك   أكككككدت ال ار يكككك  الروسككككي  أنكككك  ا يمككككك  ل لككككد واحككككد الككككتحك   العككككال    سككككر   فككككي 

 .  ارة  لى الوايات المتحدة

العككككال  يسككككتما ر يكككك  سككككير ي افككككرول  ككككالب مكككك تمر  ككككحافي اليككككو  ال مككككي  علككككى أ  ويككككر ال او ككككدد و 

لمطالككككب  ككككالد  وم ككككا لها ولكنكككك  ا ين ككككت فعككككال  ليهككككاو  مضككككي ا  أ  وانككككا   ططككككا فككككي ال ككككرب للتحضككككير 

 .لحربو  معت را أنها   ا اندلعت فستكو  نووي   ال أدنى     وف  تع ير 

لككككى كككككب مككككا يتعلكككك   روسككككيا  مردفككككا أنكككك  وا ا تحولككككت  لككككى سككككاح  للاضككككاء ع لككككى  لكككك   اعت ككككر أ  أوكرانيكككك 

ع يككك  أمنهكككا علكككى حسكككاب أمككك  دولككك  أ كككر و  فكككي   كككارة  لكككى مسككك ل  انضكككمامها لحلكككل يحككك   و دولككك  ت

اككككدفنا فككككي أوكرانيككككا نكككك ز السككككالح " ككككماب ا طلسككككي. وتككككا ا قككككائال    والتهديككككد ال ر ككككي و ككككب  لككككى حككككدودنا

 ء على النا يي  ال ددال و يهدد روسيا والاضا

 

 "حرب نووي   ال   "

كككككد أ  لككككد   ككككالد  عايككككدة عسكككككري  تككككتحك  وت  ككككب  ككككروط اسككككت دا  اكككك ا أمككككا   كككك   السككككالح النككككووو  ف 

السككككالح. وقككككاب ردا  علككككى سكككك اب حككككوب الالكككك  الككككدولي مكككك  اسككككت دا  موسكككككو للنككككووو  والككككرئي  ا ميركككككي 

ننكككي أككككدت لككك  أنهكككا   ا انكككدلعت فسكككتكو  نوويككك   كككال  كككو  ايكككد  ككككا  أوب مككك  لكككوح  حكككرب عالميككك  ثالثككك   لك

  !". 

 أميركا تتحك   العال 

 لككككى  لكككك   انتاككككد السياسكككك  ا ميركيكككك  التككككي و كككك ها  ااسككككتئثاري   متسككككائال وكيككككل يمككككك   ميركككككا أ  تحككككدد 

 ."!   كا  ال ا  الروسي مناس ا  ورو ا أو يمك  ااست ناء عن ؟

 لككككى أنهككككا فرضككككت علككككى ا ورو يككككي      ورو ككككا والعككككال    سككككر   م ككككيرا واعت ككككر أ  الوايككككات المتحككككدة تككككتحك

 ."وقل م روز ال ا  ونوردستري 

كمككككا أ ككككار  لككككى أ  النككككاتو ملتكككك    اككككرارات ور  ككككات وا ككككنط   متهمككككا  يككككا   عككككد  االتكككك ا   تعهداتكككك    كككك   

 .التوسا في  رق أورو ا
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 ن ز سالح أوكرانيا

لككككى مسككككاف  آال  و العككككراق   ريعكككك  تهديككككد أمنهككككا  واككككو عككككك ل   تسككككاءب وكيككككل يمككككك   ميركككككا أ  ت كككك 

الكيلككككومترات  عيككككدا عنهككككا  وا يمككككك  لل ككككرب أ  يككككت ه  أ  أوكرانيككككا تحولككككت  لككككى تهديككككد ل الدنككككا واككككي علككككى 

 ."حدودناو  مضي ا ول ل  نتمس   ن ز السالح ا وكراني

 النككككا يي   -علككككى مككككا و كككك   -نكككك ز السككككالح الكككك و يهككككدد روسككككيا والاضككككاء كمككككا قككككاب: واككككدفنا فككككي أوكرانيككككا

 ."ال دد

 ايعال  وساوط المدنيي 

وردا علككككى سكككك اب حككككوب سككككاوط مككككدنيي   ككككالب اله مككككات فككككي أوكرانيككككا  أكككككد افككككرول أ  الاككككوات الروسككككي  

لت طيككك  علكككى تسكككعى  ككككب  هكككد لت كككادو سكككاوط مكككدنيي   متهمكككا وسكككائب ايعكككال  ا ميركيككك  وال ر يككك  عامككك   ا

 .الحايا   و ح  ال عوب

أ   عككك  وسكككائب ايعكككال  تعمكككب كككك داة  يكككد ال كككرب  متسكككائال كيكككل التككك   ال كككرب ال كككمت حيكككاب عت كككر كمكككا ا

 .ساوط ضحايا مدنيي  على يد الاوات ا وكراني  في  رق ال الد

وو ككك  افكككرول طكككواب حديثككك  انتاكككادات حكككادة لل كككرب والنكككاتو والوايكككات المتحكككدة   ا أنككك   كككدد الت كيكككد فكككي 

 .للحوار على أسا  ااحترا  المت ادب  الد  ستعدادالوقت عين  على ا

ككككك ل   تطككككرق  لككككى العاو ككككات ال ر يكككك  التككككي فرضككككت علككككى روسككككيا  معت ككككرا أ  تلكككك  الوسككككائب اككككدفت  لككككى 

 .الض ط على  الد  واانتاا  م  سيادة قراراتها

 ار ال ككككا وفيمككككا يتعلكككك   العاو ككككات التككككي طالككككت الم ككككارل و يراككككا  اعت ككككر أ  مكككك   كككك نها أ  ترفككككا أسككككع

 .مما سنعك  على الدوب ال ر ي  ن سها  وعلى أسعار السلا التي تاد   لى المواطني   والن ط 

ي كككككار  لكككككى أ  ت كككككريحات الكككككو ير الروسكككككي تككككك تي فكككككي  روة التكككككوتر  كككككي  موسككككككو وااتحكككككاد ا ورو كككككي 

نيكككك    عككككد ف رايككككر علككككى ا راضككككي ا وكرا 24والوايككككات المتحككككدة علككككى  ل يكككك  العمليكككك  التككككي أطلاككككت فككككي 

 .لت عيد والح د العسكرو على الحدود  ي  ال لدي أ هر م  ا
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ال ي  تعرب ع  قلاها م  قرار الوايات المتحدة طرد د لوماسيي  رو   

 م  ا م  المتحدة 

د لوماسككككيا روسككككيا مكككك   12أعر ككككت ال ككككي  عكككك  قلاهككككا حيككككاب قككككرار الوايككككات المتحككككدة طككككرد  روسكككيا اليككككو  

لكككك  عكككك   لكككك   المتحككككدر  اسكككك  و ارة ال ار يكككك  ال ككككيني  وانكككك  و   ككككي   عأ. عثتهككككا لككككد  ا مكككك  المتحككككدة

وقككككاب  هكككك ا ال كككك   المتحككككدر  اسكككك  الد لوماسككككي  .ردا علككككى طلككككب مكككك  ال ككككح يي  للتعليكككك  علككككى الحادثكككك 

لوايكككككات المتحكككككدة وي مكككككب فكككككي أ  ياكككككد  ال كككككيني     وال انكككككب ال كككككيني ي كككككعر  كككككالال    اء ت كككككرفات ا

ي كككار  لكككى أ  وا كككنط  كانكككت أعلنكككت ااثنكككي  الماضكككي ."ال فكككي اككك ا ال كككددال انكككب ا مريككككي ت سكككيرا  كككام

د لوماسككككيا روسككككيا  أعضككككاء فككككي ال عثكككك  الروسككككي  لككككد  ا مكككك  المتحككككدة  مدعيكككك  أنهكككك   12أنهككككا طككككردت 

سككككيا اكككك ا الاككككرار انتهاكككككا فظككككا و طككككوة مارسككككوا وأن ككككط  ا تنسكككك   مككككا  كككك اته و  فيمككككا اعت ككككرت رو

 .عدائي   ديدة ضداا

 

 : ي ب وقل النار فورا  في أوكرانيا ا ورو يااتحاد 

حكككك يرات ا مميكككك  مكككك  مو كككك  النكككك وح ا وكرانككككي  ككككراء اله مككككات التكككك ام  مككككا ت ككككاعد الت  ر   الحككككدالعر يكككك 

 .الروسي    دد ااتحاد ا ورو ي على ضرورة وقل  طالق النار فورا

    لككككى وقككككل فككككورو ودعككككا مسكككك وب السياسكككك  ال ار يكككك  فككككي ااتحككككاد  و يككككل  وريككككب  اليككككو  ال مككككي

 .اني  على ال ورقام  ممرات  نسيطالق النار  ي  الاوات ا وكراني  والروسي   و 

كمككككا ع ككككر فككككي ت ريككككدات علككككى حسككككا   علككككى تككككويتر  أثنككككاء  يارتكككك  مرككككك ا لال ئككككي  فككككي كي ككككيناو عا ككككم  

ب الاككككوات مولككككدوفا  عكككك  ح نكككك  ال ككككال   عككككد أ  اسككككتما  لككككى روايككككات النككككا حي  ا وكككككرانيي  وفيمككككا توا كككك 

 الروسي  ق ل المدنيي و   حسب تع ير 

ب فكككي الحكككابو. وأضكككال وناكككل مكككا مولكككدوفا التكككي اسكككتا لت أكثكككر  لكككى  لككك   قكككاب وي كككب وقكككل اككك   الحكككر

 ."ألل ا ئ م  ا ط اب ال ي  فروا م  الحرب 20م  

 "حماي  المدنيي "

لمتحكككككار ي  ا وككككككرانيي   كككككالت ام   دعكككككا منسككككك  ا مككككك  المتحكككككدة لل ككككك و  اينسكككككاني  مكككككارت   ري يكككككر ا

هككككا فككككي أوكرانيككككا وحمايكككك  المككككدنيي . وقككككاب فككككي ايككككا   عملوالككككرو   لككككى  تاحكككك  ال ر كككك  للمنظمكككك  الدوليكككك  لل

ماا لككك  مكككا وكالككك  فكككران   كككر  اليكككو  ال مكككي  واا   عكككدما تكككوافرت لكككدينا المكككوارد للايكككا   هككك   المهمككك   

وفككككاء  مسكككك ولياته   مو ككككب الاككككانو  اينسككككاني نحتككككاا  لككككى أ  يسككككمة لنككككا أطككككرال النكككك از  الايككككا   كككك ل  وال

 ."الدولي
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مليككككار  1,5لمتحككككدة  معككككت حتككككى اا   ككككالب يككككومي   و  ضككككب سكككك اء المككككانحي  كمككككا أ ككككار  لككككى أ  ا مكككك  ا

 .مليار طل ت كمساعدات طارئ  1,7دوار م  أ ب 

  فككككي وقككككت يكككك كر أ  الم ككككو  ا علككككى ل كككك و  الال ئككككي  فككككي ا مكككك  المتحككككدة  فيلي ككككو  رانككككدو  كككككا  أعلكككك 

وا مككك   لكككدا  منككك   كككدأت الاكككوات الروسكككي  عملياتهكككا العسككككري   سكككا   اليكككو  أ   مليكككو  ا كككئ أوكرانكككي فكككر 

 .ق ب أس وز

كمككككا اعت ككككر أنكككك  حككككا  الوقككككت لكككككي ت ككككمت المككككدافا  رأفكككك   المككككدنيي  المتوا ككككدي  علككككى كافكككك  ا راضككككي 

 .ا وكراني 

عككككد أيككككا  علككككى اعتككككرال موسكككككو    2022يككككر قف را 24وكانككككت العمليكككك  العسكككككري  الروسككككي  انطلاككككت فككككي 

 اسككككتاالب منطاتككككي دو انتسككككي  ولو انسكككك  اان  ككككاليتي  فككككي ال ككككرق ا وكرانككككي  و لكككك   عككككد أ ككككهر مكككك  

 .التوتر المت اعد  ي  الكرملي  وال رب الداع  لكييل

و يراككككا مككككا دفككككا ااتحككككاد ا ورو ككككي والوايككككات المتحككككدة  فضككككال عكككك   ريطانيككككا وأسككككتراليا وكنككككدا واليا ككككا  

 لكككككى فكككككر  عاو كككككات قاسكككككي  ومو عككككك  علكككككى الكككككرو   كمكككككا أد   لكككككى تكككككدف  السكككككالح ال ر كككككي والكككككدع  

 .لعسكرو والمالي لكييلا

 

سي       ع  تارير است  اراتي: مس ولو   ينيو  طل وا م  موسكو  

 ت  يب اله و  على أوكرانيا لحي  انتهاء أولم ياد  كي  

 

ي  طل ككككوا فككككي أوائككككب ف راير  كككك اط ر ككككي  لككككى أ  مسكككك ولي   ككككينيأ ككككار تاريككككر اسككككت  اراتي    ال  يككككرة نككككت

كككككي  ق ككككب  ككككدء  كككك و أوكرانيككككا  وفكككك  الماضككككي أ  ينتظككككر ك ككككار المسكككك ولي  الككككرو  حتككككى انتهككككاء أولم يككككاد  

 .ما أفاد  مس ولو  أميركيو 

وينظككككر المسكككك ولو  ا ميركيككككو   لككككى التاريككككر علككككى نطككككاق واسككككا  اعت ككككار   ا م ككككداقي   لككككك  ت ا ككككيل  

 . ل  للت سير  وفاا لم در مطلا على المعلومات ااست  اراتي قا

الككك و  ار فيككك  الكككرئي  الروسكككي فالديميكككر  ووفككك  الم كككدر  فتنككك  علكككى الكككر   مككك  تاكككدي  الطلكككب فكككي الوقكككت

فتنككك  لكككي   -حيكككر التاكككى  كككالرئي  ال كككيني  كككي  كككي   ينككك - كككوتي   ككككي  لحضكككور ح كككب افتتكككاح ا ولم يكككاد 

 .  ا كا   وتي  قد تناوب ا مر ما  ي م ا رة م  الواضة م  التارير ما
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ا وكرانيكككك  فككككي  لكككك  وكككككا  مسكككك ولو الم ككككا رات ال ر يكككك  يراق ككككو   حكككك ر ح ككككد  ككككوتي  علككككى الحككككدود 

الوقككككت  وتوقعككككوا أ  الككككرئي  الروسككككي قككككد ي  ككككب أو عمككككب عسكككككرو  لككككى مككككا  عككككد ا ولم يككككاد لت نككككب 

ا م كككتركا ا لعكككاب  أ كككدرت موسككككو و ككككي   يانككك و عكككد ا تمكككاز  كككوتي  و كككي علكككى اكككام  .  ضكككاب ال كككي 

ركيكككك ة أساسككككي   أعلنتككككا فيكككك  أ   ككككراكتهما وا حككككدود لهككككاو  وأدانتككككا توسككككا حلككككل  ككككماب ا طلسككككي  واككككو

وأثككككار اكككك ا ال يككككا  م ككككاول ال ككككرب   كككك   التحككككالل  ككككي  ال ككككي  .ي سككككر  هككككا  ككككوتي  حر كككك  علككككى أوكرانيككككا

يني  فككككي وا ككككنط  ليككككو  ين يككككو    والمكككك اع  مكككك   ان كككك   قككككاب المتحككككدر  اسكككك  السكككك ارة ال كككك .وروسككككيا

المككك كورة فكككي التاكككارير  ات ال كككل  اكككي تكهنكككات ا أسكككا  لهكككا وتهكككدل  لكككى تحويكككب اللكككو  وت كككوي  سكككمع  

 ."ال ي 

 

 وتت ضد  روسيا  عد أ  امتنعت مرتي .. لما ا ت ير موقل ايمارات م   

 الحرب في أوكرانيا؟ 

 

يت ل ككككالة قككككرار أممككككي يطالككككب روسككككيا  وقككككل الت ككككو مككككرتي   امتنعككككت ايمككككارات عكككك  ال  يككككرة نككككت 

رت موق هككككا ا ر عككككاء  عملياتهككككا العسكككككري  فككككي أوكرانيككككا التككككي د لككككت يومهككككا السككككا ا  لككككك  أ ككككو ظ ككككي  يكككك 

 .و وتت ل الة قرار ت نت  ال معي  لألم  المتحدة  يطالب روسيا  وقل حر ها في أوكرانيا

د  روسكككككيا و يالروسكككككيا وكوريكككككا وتت ضككككك دولككككك   و ككككك  141وحظكككككي قكككككرار ال معيككككك  العموميككككك   كككككدع  

دوب عر يكككك   3دولكككك  عكككك  الت ككككويت  مكككك   ينهككككا ال ككككي  و 35ال ككككمالي  و ريتريككككا وسككككوريا   ينمككككا امتنعككككت 

 .اي العراق والسودا  وال  ائر

 كككك   تسككككحب موسكككككو وعلككككى نحككككو  -الكككك و  ككككدر  عككككد أكثككككر مكككك  يككككومي  مكككك  المككككدا الت-ويطالككككب الاككككرار 

ا العسككككري و مككك  أوكرانيكككا  وويكككدي  قكككرار روسكككيا  يكككادة حالككك  واتهككك فكككورو وكامكككب و يكككر م كككروط  ميكككا ق 

 ."ت اب قواتها النووي 

وويسككككتنكرو الاككككرار الكككك و طرحكككك  ااتحككككاد ا ورو ككككي  التنسككككي  مككككا أوكرانيككككا  و   ككككد الع ككككارات العككككدوا  

الروسككككي علكككككى أوكرانيكككككاو  وي كككككد والتمسككككك   سكككككيادة واسككككتاالب ووحكككككدة أراضكككككيو أوكرانيككككا   مكككككا فيهكككككا 

 ."ا ايقليمي ااهومي
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  ي   أمب

وقكككد ككككا  افتكككا منككك  ال دايككك  ت نكككي ايمكككارات موق كككا م كككايرا لموقكككل أميرككككا وحل ائهكككا فكككي ال كككرب وال كككرق 

 .ا وسط

ح د لوماسكككككي أورو كككككي  ككككك   ال كككككر يي  وأ كككككي وا   ي ككككك  أمكككككب ك يكككككرة   اء امتنكككككاز  وق كككككب يكككككومي    كككككر 

 ككككويت علككككى قككككرارات فككككي م لكككك  ا مكككك  ب التايمككككارات عكككك  الت ككككويت مككككرتي   ال معكككك  وا حككككد   ككككال

 ."تتعل   الحرب في أوكرانيا

وقكككاب الد لوماسكككي    ايمكككارات كانكككت تهكككدل مككك  اككك ا الموقكككل  لكككى  عكككب روسكككيا تككككل عككك  اسكككت دا  حككك  

 .النا  ضد قرار يمدد حظر ا سلح  الم رو  على الحوثيي  في اليم 

 ماعكككك  الحككككوثيي  اليمنيكككك  المدعومكككك  اتككككب وايمككككارات  كككك ء مكككك  تحككككالل عر ككككي يحظككككى  ككككدع   ر ككككي  ويا

 .م   يرا  التي ترت ط  عالقات وثيا  ما روسيا

وأضككككال الد لوماسككككي ا ورو ككككي ونحكككك  مسككككتا و   ككككدا مكككك  ايمككككارات  وماتنعككككو  أنهكككك  أ رمككككوا  كككك ا  

 .ق رة ما روسياو مرت ط   الحوثيي  وأوكرانيا

ئيلي  و ماراتيكككك   قولهككككا    راعكككك  م ككككادر  سكككك  (axios) وفككككي  ات السككككياق  ناككككب موقككككا  كسككككيو 

 .أسا يا 6ايمارات مح ط  م  رد  وا نط  على ا و  الحوثيي  على أ و ظ ي ق ب 

وأوضككككحت اكككك   الم ككككادر أ  اكككك ا ايح ككككاط اككككو مككككا دفككككا أ ككككو ظ ككككي  لككككى اامتنككككاز عكككك  الت ككككويت ل ككككالة 

 .الارار ال و تال  ل   وا نط   ويطالب  وقل الحرب الروسي  في أوكرانيا

ايمككككارات ل ككككالة قككككرار ال معيكككك  العموميكككك  اليككككو  افتككككا  الماارنكككك  مككككا موق هككككا يككككومي  ت ككككويتو ككككدا 

 .ال مع  وا حد الماضيي   واو ما أثار تسا ات ع  أس اب ا ا الت ير في الموقل ايماراتي
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  سرائيب: على العال  ناب روسيا وأوكرانيا م  الاتاب للت او 

 

سككككرائيلي ن تككككالي  ينيككككت  مكككك  ت ككككاق  ال ككككراز الروسككككي ا وكرانككككي اي الككككو راء حكككك ر رئككككي  العر يكككك  الحككككدر 

 .أكثر  عد    ا ل  يتد ب قادة العال    كب سريا

وقكككاب فكككي  يكككا   كككادر عككك  مكت ككك  اليكككو  ال مكككي     ا وضكككاز الميدانيككك  الحاليككك  سكككيئ  فيمكككا ي ككك  حكككرب 

 .وضاز أسوأ  كثيرد ت  ة ا أوكرانيا  مح را م  أن    ا ل  يت رل قادة العال   سرع  فا

كمكككا أضكككال ويكككدور الحكككدير عككك  وقكككوز  سكككائر   كككري  فادحككك   ودمكككار مطلككك   وكرانيكككا ونككك وح الماليكككي  

 .م  الال ئي و  لكن  أكد أن  ل  ي ت ا وا   عد

وتكككككا ا وي كككككب علكككككى الالع كككككي  الرئيسكككككيي  علكككككى السكككككاح  الدوليككككك  الت كككككرل  هكككككدل اانتاكككككاب  كككككالطرفي  

اولكككك  الم اوضككككات  م ككككيرا  لككككى أ  انككككا  حر ككككا مروعكككك  نككككي مكككك  سككككاح  المعرككككك   لككككى طالروسككككي وا وكرا

 .تدور رحااا حالي ا في أوكرانيا  حسب ال يا 

مككك  ف رايكككر الماضكككي فكككي  24طلاكككت فكككي وتككك تي اككك   الت كككريحات  مكككا اسكككتمرار العمليككك  الروسكككي  التكككي ان

ر والت ككككريحات  ككككي  موسكككككو ا راضككككي ا وكرانيكككك   ومسككككتمرة حتككككى اللحظكككك  وسككككط ت ككككاعد حككككدة التككككوت

 .وال رب

كمككككا دفككككا اله ككككو  الروسككككي علككككى أوكرانيككككا  ااتحككككاد ا ورو ككككي والوايككككات المتحككككدة  فضككككال عكككك   ريطانيككككا 

قاسككككي  ومو عكككك  علككككى الككككرو   كمككككا أد   لككككى  وأسككككتراليا وكنككككدا واليا ككككا  و يراككككا  لككككى فككككر  عاو ككككات

 .تدف  السالح ال ر ي والدع  العسكرو لكييل

 

رياي: حظر  ر قناة وآر تيو في  نوب أفريايا  يعال  ا فمنظم  ر د ا

 تاييد لحري  التع ير 

 

اعت كككر مكككدير منظمككك  ر كككد ايعكككال  فكككي أفريايكككا  ويليكككا   يكككرد  اليكككو  ال مكككي   أ  قكككرار  كككرك    سككك وتني 

ومكككالتي ت كككوي و  حظكككر  كككر قنكككاة وآر تكككيو الروسكككي  فكككي  نكككوب أفريايكككا  تاييكككد لحريككك  التع يكككر  متوقعكككا 

ل يككك  الوضكككا فكككي ككككو  ال كككرك  المسككك ول  عككك  ال كككر فكككي اككك ا ال لكككد  قكككد تعرضكككت  لكككى ضككك وط  علكككى  أ  ت

وأضككككال  وي ككككدو أ  الاككككرار لكككك  يككككك  م ككككادرة مكككك   ككككرك  مككككالتي ت ككككوي . مت كككككد مكككك  أ  اكككك ا .أوكرانيككككا

حككككككاد ا ورو ككككككيو  علككككككى الاككككككرار يكككككك تي نتي كككككك  ضكككككك ط  ك كككككك ء مكككككك  العاو ككككككات  التككككككي فرضككككككها اات
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ل ضكككائي  الم ككك رة فكككي  نكككوب أفريايكككا ومكككالتي ت كككوي و  حظكككر  كككر  كككر الانكككوات اوأعلنكككت  كككرك  .روسكككيا

 .قناة ″آر تي″ الروسي 

 

 ال ن  الوطني ا وكراني يك ل مادار المساعدة الدولي  لل الد 

قككككاب رئككككي  ال نكككك  الككككوطني ا وكرانككككي  كيريككككب  ي ت ككككينكو  فككككي  يككككا     المسككككاعدة الدوليكككك   سكككك وتني  

 .مليارات دوار للمي اني  5مليار دوار  وقد ت  ت  ي   15ب أكثر م  المادم   وكرانيا تعاد

ا لتاككككديرات ال نكككك  الككككوطني ا وكرانككككي  فككككت  و كككككر  الموقككككا ايلكترونككككي لل نكككك  الككككوطني فككككي  يككككا : ووفاكككك 

مليكككككارات دوار  5مليكككككار دوار  منهكككككا  15الكككككدع  المكككككالي والتانكككككي واينسكككككاني الكككككدولي يعكككككادب أكثكككككر مككككك  

 ."ي    ت للمي ان

 

   ير يحدد وقت فتة ا  واء  ي  روسيا وال رب 

قكككككاب سكككككارا يكول  ال  يكككككر فكككككي المعهكككككد الكا ا سكككككتاني لالقت كككككاد العكككككالمي والسياسككككك  لوكالككككك   سككككك وتني  

وأضككككال: و   .وسكككك وتني و     روسككككيا وال ككككرب سككككي تحا  ا  ككككواء  عككككد ت  يككككل التككككوترات فككككي أوكرانيككككا

رد   كككراء م قكككت. ومكككا انحسكككار التكككوتر العسككككرو حكككوب  ككك اكككو منظكككا  ا  كككواء الم لاككك   علكككى مكككا ي كككدو  

وتكككا ا: و نككك  أمكككر  يكككر مكككر ة لل ايككك  مككك  الناحيككك  الماليككك  ل كككركات ."ا  سكككيت  رفكككا الايكككود تكككدري يا  أوكرانيككك 

 ."الناب ال وو ا ورو ي  والروسي 

 

  32.5 دارة » ايد « تطلب م  الكون ر  الموافا  على دع  أوكرانيا  ك 

 مليار دوار 

أككككككدت  كككككحي   وا كككككنط   وسكككككت ا مريكيككككك  أ  ادراة الكككككرئي  ا مريككككككي  كككككو  ايكككككد  طال كككككت  اكككككرا  اا

وأعلنككككككت و يككككككرة .مليككككككار دوار  وفاككككككا للعر يكككككك  32.5الكككككككون ر   الموافاكككككك  علككككككى دعكككككك  أوكرانيككككككا ب 

وأضكككافت و يكككرة   . ار يككك   ريطانيكككا »ليككك  تكككرو « اليكككو   أنهكككا تلتككك    وا كككب أ القكككي لكككدع  أوكرانيكككا

 .مليو  دوار لدع  أوكرانيا 430ستاد  نحو    ريطانيا أ   الداا   ار ي 
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 دول  تاد  لنا مساعدات عسكري    كب منتظ  19أوكرانيا: 

دولكككك  تاككككد  لهككككا   كككككب منككككتظ  مسككككاعدات عسكككككري    19أفككككادت و ارة ال ار يكككك  ا وكرانيكككك   كككك    ال يككككا   

ا ن ككككاء ا وكرانيكككك  ويوكرين ككككور و عكككك  وكالكككك  ونالككككت .تتضككككم  أحككككدر ا سككككلح  والكككك  يرة  وككككك ل  الوقككككود

دولككككك  ترسكككككب  لينكككككا أحكككككدر ا سكككككلح  والككككك  يرة ومعكككككدات الحمايككككك  والمعكككككدات الط يككككك   19الكككككو ارة أ  و

ولكككك  تكككك كر الوكالكككك  مككككا اككككي اكككك   الككككدوب   ا ."والوقككككود  لتل يكككك  احتيا ككككات ال ككككي  ا وكرانككككي   كككككب منككككتظ 

يي  ي ككككرو  محادثككككات مكث كككك  مككككا ال ككككركاء للح ككككوب علككككى أنهككككا نالككككت عكككك  و ارة ال ار يكككك  أ  الد لوماسكككك 

 .في أسرز وقت ممك طائرات مااتل   ضافي  لسالح ال و 

 

 من  ة عسكري  و نى تحتي  في أوكرانيا  1612روسيا: تدمير 

 

قكككككاب النكككككاط   اسككككك  و ارة الكككككدفاز الروسكككككي    ي كككككور كونا كككككينكول     قكككككوات  كككككالد  دمكككككرت   ا ناضكككككوب

أضكككككال فكككككي و. نكككككى تحتيككككك  فكككككي أوكرانيكككككا  منككككك   دايككككك  التكككككد ب العسككككككرومن ككككك ة عسككككككري  و 1612

وأوضكككككة أ  الاكككككوات .ت كككككريحات  كككككح ي   ال مكككككي   أ  ال كككككي  الروسكككككي يوا كككككب تادمككككك  فكككككي أوكرانيكككككا

الروسكككككي  سكككككيطرت علكككككى مكككككد   ااقيليكككككا  وفينو رادنايكككككا  وسكككككارتاكا  وفوديكككككانوو  وسكككككتو ولي  ونوفكككككو 

مير ال نكككى وأفكككاد  ككك   الاكككوات الروسكككي  توا كككب تكككد.نككك  مكككاريو وبو ولتافككككا  فيمكككا ضكككيات ال نكككاق علكككى مدي

التحتيكككك  العسكككككري   وكرانيككككا  م ينككككا  أ  آ راككككا كككككا  تككككدمير مرككككك  تكنولككككو ي ل  اعكككك  والتل  يككككو  قككككرب 

وأ كككككار  لكككككى أ    مكككككالي المن كككككلت العسككككككري  وال نكككككى التحتيككككك  التكككككي دمرتهكككككا الاكككككوات .العا كككككم  كييكككككل

وأطلاككككت روسككككيا  ف ككككر .من كككك ة  و لكككك  منكككك   دايكككك  التككككد ب العسكككككرو 1612الروسككككي  فككككي أوكرانيككككا   لكككك  

ف رايككككر الماضككككي  عمليكككك  عسكككككري  فككككي أوكرانيككككا  ت عتهككككا ردود فعككككب دوليكككك   اضكككك   وفككككر  عاو ككككات  24

 اقت ادي  ومالي  وم ددةو على موسكو.
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 أمريكا ت  ب ا ت ارا  ارو يا   ي  سوء فه  روسي

دفاز ا مريكيككككك  ال نتكككككا و و  ا ر عكككككاء  ت  يكككككب ا ت كككككار  طكككككالق  ارة الككككك أعلنكككككت ووكالككككك  ان كككككاء فكككككار   

هكككككك  اكككككك   ال طككككككوة و ال اليسككككككتي العككككككا ر للاككككككارات    ككككككي  مكككككك  أ  يسككككككاء ف 3 ككككككاروت ومينتمككككككا  

يككك تي  لككك  وسكككط التكككوترات  كككي  ال كككرب و روسكككيا  عكككد أمكككر الكككرئي  الروسكككي  فالديميكككر  كككوتي   .العسككككري 

وقكككاب المتحكككدر  اسككك  ال نتكككا و    كككو  كير كككي  فكككي مككك تمر .ت اكككب  وضكككا قكككوات الكككردز النكككووو فكككي حالككك 

  يث كككات أنككك  لكككي  لكككدينا أو نيككك  فكككي اان كككراط فكككي أو أعمكككاب يمكككك  أ  يسكككاء  كككح ي   نككك  وفكككي محاولككك 

  3فهمهككككا  أ ككككدر و يككككر الككككدفاز تعليماتكككك   ت  يككككب ت ر كككك  ال ككككاروت ال اليسككككتي العككككا ر للاككككارات مينتمككككا  

وأضككككال كير ككككي أ  الوايككككات المتحككككدة قككككررت  ل ككككاء الت ر كككك  الم طككككط ."زالماككككرر   را اككككا اكككك ا ا سكككك و

وتكككا ا  ككك  و اككك   ليسكككت  طكككوة  لكككى الكككوراء فكككي  اا يتنكككا  وا ."أننكككا قكككوة نوويككك  مسككك ول  لهكككا ويث كككات

 تعني أننا سنل ي  الضرورة ا ن ط  الروتيني  ا  ر  لضما  قدرة نووي   ات م داقي و.

 

 

 ر دوار يوميا مليا  20وسيا على أوكرانيا رتوقعات  ت او  كل   ا و   

مليككككار  20توقعككككت دراسكككك   حثيكككك  أ  تت ككككاو  كل كككك  العمليكككك  العسكككككري  الروسككككي  فككككي أوكرانيككككا   ا ناضككككوب

لالست كككككارات ايلكترونيككككك   أعكككككدتها  "Consultancy" الدراسككككك  التكككككي ن كككككرتها  كككككرك .دوار يوميكككككا

لالست كككككارات  "EasyBusiness"و "Centre for Economic Recovery" تا كككككرك

مليككككارات دوار   7ا ولككككى مكككك  اله ككككو   كل ككككت روسككككيا  5وأ ككككارت الدراسكككك   لككككى أ  ا يككككا  الككككك .وا  حككككار

وأوضككككحت أ  .واككككي  سككككائر م ا ككككرة نات كككك  عكككك  العمليكككك   مككككا فيهككككا  سككككائر الاطككككا الحر يكككك  وال نككككود

ر مككككك  النكككككاتن امليكككككار دو 2.7 ول ال كككككي  الروسكككككي  سكككككت دو  لكككككى فاكككككدا  ال سكككككائر ال  كككككري  فكككككي  ككككك 

و ككككددت الدراسكككك  علككككى أ  تكككككاليل العمليكككك  سككككت داد .الما لكككك  40اي مككككالي المحلككككي   ككككالب السككككنوات الككككك 

مليكككككار دوار  20علكككككى روسكككككيا مكككككا اتسكككككاز نطكككككاق التكككككد ب العسككككككرو  افتككككك   لكككككى  مكانيككككك  ت او اكككككا 

ت عتهككككا ردود  ف رايككككر   كككك اط الماضككككي  عمليكككك  عسكككككري  فككككي أوكرانيككككا  24 وأطلاككككت روسككككيا  ف ككككر.يوميككككا

 .الي  وم ددةو على موسكوفعب دولي   اض   وفر  عاو ات اقت ادي  وم
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       يلينسكي يعد  تعادة  عمار كب  يء و    تدفا روسيا الكل  

قككككاب الككككرئي  ا وكرانككككي فولككككوديمير  يلينسكككككي  ال مككككي      روسككككيا سككككتدفا كل كككك   سكككككاو نيككككو  عر يكككك  

 كككككراء الحكككككرب وتعهكككككد و عكككككادة  نكككككاء ككككككب م نكككككىو دمكككككر  الا كككككل ا ضكككككرار التكككككي لحاكككككت   وكرانيكككككا 

طكككا فيكككديو: وسكككنعيد  نكككاء ككككب م نكككى  ككككب  كككارز  ككككب مدينككك   وناكككوب لروسكككيا: تعلمكككوا وقكككاب فكككي ما.الروسكككي

 ."وأضال وستدفعو  لنا ماا ب كب ما فعلتمو  ضد دولتنا  وضد كب أوكراني."كلم    الحات

وكككككرانيي   لككككى كي قككككد قككككد  تاييمككككا مت ككككائال للحككككرب ودعككككا ا وكككككا  الككككرئي  ا وكرانككككي فولككككوديمير  يلينسكككك 

 يلينسكككككي: ونحكككك   وقككككاب.   م اط ككككا ا مكككك  فككككي تسكككك يب م ككككور ن ككككر  كككك اح ال مككككي موا ككككل  المااومكككك 

 كككعب دمكككر م ططكككات العكككدو  كككالب أسككك وز. لككك  يح كككلوا علكككى سكككال  وا طعكككا  انكككا. لككك  يككككو  لكككديه  انكككا 

فسككككيكو  اكككك ا   كككككب م قككككت  ت الروسككككي    لككككى مكككككا  مككككا وقككككاب: و  ا  ا ككككوا قالاككككوا."لحظكككك  اككككدوء واحككككدة

   الككككك ي  ال أ  الاتكككككاب يككككك ثر سكككككل ا علكككككى معنويكككككات ال نكككككود الكككككرووأضككككك ."فاكككككط. وسكككككول نطكككككردا 

 وياتحمو  متا ر ال اال  ويحاولو  العثور على  يء ي كلون و.

 

 ايات المتحدة  محركات ال واريخوكال  روسي  توقل ت ويد الو

يتكككككرو رو كككككو ي   رئكككككي  وكالككككك  ال ضكككككاء الروسكككككي  ورو  كوسكككككمو و  دم قكككككاب  سككككككاو نيكككككو  عر يككككك 

      موسككككككو قكككككررت وقكككككل ت ويكككككد الوايكككككات المتحكككككدة  محرككككككات ال كككككواريخ ردا علكككككى يكككككو  ال مكككككي

وأضككككال أ  ورو  كوسككككمو و سككككتتوقل أيضككككا عكككك  تاككككدي  .عاو اتهككككا ضككككد روسككككيا  عككككد  كككك و أوكرانيككككا

ويكككك تي قككككرار . اا  لككككى الوايككككات المتحككككدةتها سككككاقككككد سككككلم دمكككك   ككككيان  محركككككات ال ككككواريخ التككككي كانككككت 

امككككت دوب  ر يكككك    ككككر  ح مكككك  عاو ككككات  يككككر مسكككك وق  علككككى موسكككككو  منكككك  الوكالكككك  الروسككككي    عككككدما ق 

وفككككي ال كككك   ال ضككككائي   عمككككت م موعكككك  مكككك  . ككككدء اا تيككككاح العسكككككرو  وكرانيككككا  أوا ككككر ف رايككككر الماضككككي

فكككي وقكككت قكككاب مكككدير اككك   الوكالككك      ء الروسكككي  كالككك  ال ضكككاقرا كككن  اينترنكككت أنهكككا تمكنكككت مككك  تعطيكككب و

و 65و كككككرت م موعكككك  تطلكككك  علككككى ن سككككها والكتي كككك  .ا ل ككككو  حككككربأو ا ككككو  عليهككككا سككككيكو  م ككككرر

التا عكككك  لم موعكككك  الهككككاك  ال ككككهيرة وأنونيككككوم و فككككي ت ريككككدة علككككى وتككككويترو ن ككككرت فيهككككا معلومككككات 

رت طكككك   ا قمككككار ل مل ككككات سككككري  مت مكككك  تن يككككب وحكككك وأضككككافت أنهككككا تمكنكككك . ككككاد  وكالكككك  ال ضككككاء الروسككككي 

ي    ا كككك  تلكككك  المت   كككك  فككككي الت ككككوير ومراق كككك  حرككككك  اا ككككطناعي  ال ا كككك   وكالكككك  ال ضككككاء الروسكككك 

 .المرك ات  أو أنها حرمت موسكو عمليا م  أقمار الت س  في حرب أوكرانيا

 

 

 

 

 



 

 1 :العدد    
 2022-3-3: الثالثاء    

  ول  ثاني  م  محادثات روسيا وأوكرانيا.. ال روط على الطاول  

 

  الثانيكككك  مكككك  المحادثككككات مككككا روسككككيا علككككى راء ال ولكككك تو كككك   الوفككككد ا وكرانككككي ي كككك  ر يكككك  سكككككاو نيككككو  ع

 .الحدود ال ولندي  ال يالروسي   ال مي   على ما أعل  أحد أعضائ  على تويتر

وكتككككب مست ككككار الرئاسكككك  ا وكرانككككي مي ككككائيلو  ككككودوا  علككككى تككككويتر مرفاككككا الت ريككككدة   ككككورة تظهككككر  مككككا 

  ما ككككورة مروحيكككك  وفككككي الطريكككك  ي ككككدو أنكككك يككككد أرا اميككككا  ككككال و العسكككككرو فيمككككا المسكككك وب ال رلمككككاني دي 

وفككككي وقككككت سككككا    قككككاب و يككككر ." لككككى الم اوضككككات مككككا ااتحككككاد الروسككككي. نحكككك  حاليككككا فككككي المروحيككككات

ال ار يككككك  الروسكككككي سكككككير ي افكككككرول  للتل  يكككككو  الحككككككومي  نككككك  يعتاكككككد أ   عككككك  الاكككككادة ا  انكككككب 

 يلينسكككككي  رئاسكككك   ميرالككككرئي  ا وكرانككككي فولككككوديافككككرول  كمككككا اتهكككك .يسككككتعدو  للحككككرب ضككككد روسككككيا

  ."وم تما ت دار في  النا ي 

كككككد افككككرول أ  عككككد  ر  كككك  حلككككل  ككككماب ا طلسككككي قالنككككاتو  ضككككما  أمكككك  دولكككك  علككككى حسككككاب أ ككككر   وأ

ي كككككاق  تكككككداور ا وضكككككاز  وتسكككككاءب: وكيكككككل يمكككككك  لل كككككرب أ  يحكككككدد مكككككا يمكككككك  أ  يهكككككدد أمننكككككا ومكككككا ا 

لكككككديها وعايكككككدة عسككككككري و  تحكككككدد  كككككروط   قكككككاب افكككككرول    روسكككككيا ح النكككككووووحكككككوب السكككككال"يهكككككدد ؟

 .ولي  لموسكو ني  للت عيد ا سلح  النووي  

وقككككاب افككككرول: والككككرئي   ايككككد  قككككاب    ال ككككديب للعاو ككككات اككككو الحككككرب العالميكككك  الثالثكككك .. لكككك  نسككككمة  و 

 ."است  ا ات أ  ت ر نا ع   رادتنا وتدفعنا ل   الحرب
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  روط الطرفي 

 

وكرانيككككا طككككرفي  مكككك  أ ككككب وقككككل الاتككككاب  وقالككككت    روسككككيا طال ككككت أوك كككك ت وتككككا و عكككك   عكككك   ككككروط ال

 كككككااعترال   مهكككككوريتي دونيتسككككك  ولو انسككككك  اان  كككككاليتي  اللتكككككي  تكككككدعمهما موسككككككو  ووقكككككل مطال هكككككا 

 .2014 استعادة       يرة الار  التي تسيطر عليها روسيا من  

روسككككي  وانسككككحاب الاككككوات الروسككككي  وقككككل  طككككالق النككككار مكككك  ال انككككب الترطت أوكرانيككككا  وفككككي الماا ككككب  ا كككك 

 .بم  أراضيها  الكام

وااثنككككي  الماضككككي عاككككد ال ان ككككا   ولكككك  أولككككى مكككك  المحادثككككات   عككككدما أ ككككدت روسككككيا وأوكرانيككككا ر  كككك  فككككي 

ا مكككك  ال انككككب  لكككك   رعايكككك   يالروسككككي   لكنهككككا لكككك  تككككن ة فككككي وقككككل العمليككككات العسكككككري  العني كككك   ا سككككيم

 .الروسي

ي فالديميككككر  ككككوت  اطلككككا اسكككك  الكككككرملي  ديميتككككرو  يسكككككول     الككككرئي  الروسكككك والثالثككككاء قككككاب المتحككككدر  

 ."على ال ول  ا ولى م  المحادثات  لك  وم  السا    وان  الحك  على النتي  

ينسكككككي  مضككككي ا وأضككككال أنكككك  ا تو ككككد  طككككط لعاككككد محادثككككات  ككككي   ككككوت  ونظيككككر  ا وكرانككككي فولككككوديمير  يل

 رئيسا  وكرانيا. أ  موسكو ما  الت تعترل  ا  ير
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   ميا أعمالها في روسيا  س ب العملي توقل   ا لماني فولك  فا  ق 

 العسكري  في اوكرانيا 

 

أعلنككككت الم موعكككك  األلمانيكككك  ل ككككناع  السككككيارات  فككككولك  فككككا  ق اليككككو  ال مككككي   وكالكككك  اان ككككاء الكويتيكككك  

 . س ب العملي  العسكري  التي تن  اا موسكو في أوكرانيا  الها في روسيايا أعموقل  م

وقالككككت  فككككولك  فككككا  ق واككككي أك ككككر م موعكككك  للسككككيارات فككككي أورو ككككا فككككي  يككككا  مكككك  ماراككككا  مدينكككك  

وقكككككل  ميكككككا م كككككانا الم موعككككك  علكككككى األراضكككككي   فول سككككك ورلق األلمانيككككك     م لككككك   دارتهكككككا قكككككرر

وأوضككككة ال يككككا  أ  الاككككرار  . ككككو  الروسككككي علككككى أوكرانيككككارا للهسككككمى نظكككك الروسككككي   لككككى أ ككككب  يككككر م

ريككككاو ل ميككككا  ككككادرات سككككيارات  فككككولك  فككككا  ق وال ككككركات التا عكككك  لهككككا  لككككى سي ككككمب ككككك ل  ووق ككككا فو

وأككككككد   كككككال  م كككككنعي  للم موعككككك  األلمانيككككك  فكككككي ككككككب مككككك  منطاككككك   كالو كككككاق الواقعككككك   نكككككوب  .روسكككككيا

ويكككك تي قككككرار الم موعكككك  األلمانيكككك  فككككي  طككككار  .)ف ككككورودون ي نككككيالعا ككككم  الروسككككي   موسكككككوق ومدينكككك   ن

الروسككككي ال ككككرب علككككى روسككككيا  سكككك ب العمليكككك  العسكككككري  التككككي ين كككك اا ال ي  حملكككك  العاو ككككات التككككي ي رضككككها

 م  ف راير الماضي.  24في أوكرانيا من  اب

 

 عل  عملياتها م قتا  في روسيا و يالرو  يكياو ت"

قكككك  لألثككككار تعليكككك  عملياتهككككا فككككي روسككككيا حتككككى   ككككعار العمالويدي  او السكككك أعلنككككت م موعكككك  و يكيكككك  الريككككا  

وأوضكككحت و يكيكككاو فكككي  يكككا  اليكككو   أ  ا مكككر .آ كككر  واكككو الاكككرار ن سككك  الككك و أعلنتككك  العديكككد مككك  ال كككركات

ألكككل موظكككل فكككي  يكيكككا   15العمليكككات فكككي  كككيالرو . ويككك ثر الاكككرار   ككككب عكككا  علكككى ن سككك  ينط ككك  علكككى 

اكككائال  علكككى ال  كككر  كمكككا أنهكككا أدت  لكككى اضكككطرا ات حكككادة فكككي سالسكككب   ثيرا  ل عكككب تككك وقالت:وترككككت الحكككرب  ا

ويعنككككي ."ارة  ولكككككب اكككك   ا سكككك اب تاككككرر  ياككككال عمليككككات  يكيككككا م قتككككا  فككككي روسككككياالتوريككككد وظككككرول الت كككك 

وقككككل كافكككك  ال ككككادرات والككككواردات  لككككى ومكككك  روسككككيا و ككككيالرو   وككككك ل  اينتككككاا فككككي روسككككيا   اي ككككراء

 .ي متا ر  يكيا في كب م  روسيا و يالرو ل يا ف ن ط  اكما يعني وقل أ
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كيل تهدد الحرب الروسي  على أوكرانيا ا م  ال  ائي في عدة دوب  

 ؟عر ي 

 

اسككككتمرار الحككككرب فككككي أوكرانيككككا  عككككد اا تيككككاح الروسككككي  والتككككي د لككككت ا ر عككككاء يومهككككا السككككا ا    24فرنسككككا

تسكككتورد عكككادة الح كككوب  و ا ككك  الامكككة  ر يككك   لكككدا  عيثيكككر م كككاول مككك  ان  كككار أ مككك    ائيككك  فكككي عكككدة  

روسكككيا وأوكرانيكككا. والت كككاء اككك   الكككدوب  لكككى  لكككدا  أ كككر  اسكككتيراد اككك   المكككادة الحيويككك  والضكككروري  مككك  

فككككي حيككككاة ال ككككعوب العر يكككك   سككككي يد مكككك  رفككككا أسككككعاراا لعككككدة أسكككك اب  واككككو مككككا سيضككككاعل مكككك  المعانككككاة 

 . ائيالمعي ي  في ا   الدوب ويهدد أمنها ال 

ر كككك  ال عككككد ال  رافككككي  وكرانيككككا عكككك  العككككال  العر ككككي  لككككك  تكككك ثير اله ككككو  الروسككككي علككككى اكككك ا ال لككككد 

 .ا ورو ي  سيكو  قاسيا معي يا على عدة  لدا  عر ي   ا     ا امتدت ا   الحرب فترة طويل 

 أو مكككك فعككككدة دوب عر يكككك  تسككككتورد الامككككة سككككواء مكككك  روسككككيا  أوب م ككككدر عككككالمي لهكككك   المككككادة الحيويكككك   

أوكرانيكككا التكككي تحتككككب المرت ككك  الرا عكككك  دوليكككا. والنكككك از  كككي  ال لكككدي  يكككك دو تلاائيكككا لوقككككل الحركككك  الت اريكككك  

مككككا ال ككككارا. أوا  سكككك ب الحككككرب علككككى ا راضككككي ا وكرانيكككك  وثانيككككا ل ككككر  عاو ككككات علككككى ال ككككادرات 

رانيككككا أوكا ووسككككي المئكككك  مكككك  احتيا اتهككككا للح ككككوب مكككك  ر 60وتسككككتورد الككككدوب العر يكككك  م تمعكككك  .الروسككككي 

 ضككككاف   لككككى فرنسككككا ورومانيككككا. لككككك  لروسككككيا وأوكرانيككككا ثاككككب دولككككي  ككككا  فككككي توريككككد العككككال  العر ككككي 

 . الح وب  نظرا لسعراا المن    في ال لدي 

وت يككككد ا رقككككا  أ  أوكرانيككككا  را ككككا أك ككككر م ككككدر للامككككة وللكككك رة ال كككك راء علككككى مسككككتو  العككككال   و ككككدرت 

 المئكككك  منهككككا  40  2020ت للت ككككارة العالميكككك  فككككي سككككوق  التككككير % مكككك  كميكككك  الكككك رة وال ككككعي17وحككككداا 

 . لى دوب عر ي  فيما تعت ر روسيا م درا رئيسيا للامة  لى م ر

 الدوب العر ي  المهددة في أمنها ال  ائي؟

سكككتعاد اككك   الحكككرب  ا سكككيما   ا طكككاب أمكككداا  مهمككك  الكثيكككر مككك  ا سكككر فكككي م كككر ول نكككا  والكككيم  وتكككون  

ير الر يككككل علككككى مائككككدة الطعككككا . وقككككد حكككك ر معهككككد ال ككككرق ا وسككككط أ ككككر  فككككي تككككوف  ولر مككككا دوب عر يكككك 

لأل حككككار مكككك  أنكككك  و  ا عط لككككت الحككككرب  مككككدادات الامككككةو للعككككال  العر ككككي الكككك و يعتمككككد   ككككدة علككككى الككككواردات 

 ."لتوفير   ائ   وقد ت دو ا  م   لى مظاارات  ديدة وعد  استارار في دوب عدة

 تكككك  ي  وضككككع  ال كككك ائي أكثككككر ممككككا اككككو عليكككك . المككككدير التن يكككك و ل رنككككامن  والككككيم   أوب  لككككد عر ككككي مهككككدد

ا   يكككك  العككككالمي المو ككككود فككككي الككككيم  دي يككككد  يسككككلي ي ككككرح لوكالكككك  ا ن ككككاء ال رنسككككي   ككككعو   الظككككرل 

الحكككالي: وكنكككا نظككك  أننكككا و كككلنا  لكككى الاكككاز  لكككك  ا  الحكككاب أسكككوأ ق...  نحككك  نح كككب علكككى ن كككل طل اتنكككا 

 ."وأوكرانيا  سيكو  له   الحرب ت ثير م ساوو م  الح وب م  روسيا

أمكككا فكككي ل نكككا  الككك و يت ككك ط فكككي أ مككك  اقت كككادي   اناككك  منككك  سكككنوات قكككد تتككك    الحيكككاة المعي كككي  لمواطنيككك  

أكثكككر. ممثكككب مسكككتوردو الامكككة فكككي ل نكككا  أحمكككد حطكككيط ك كككل لوكالككك  ا ن كككاء ال رنسكككي  أنككك  ولكككدينا  مككك  
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يعهكككا مككك  أوكرانيكككا. الم ككك و  الحكككالي  ايضكككاف   لكككى ال ككككوا ر  م   كككوا ر فكككي ال حكككر حاليكككا محملككك   كككالامة

ألككككل طكككك  سككككنويا   650و 600ال مكككك  يك ككككي ل ككككهر ون ككككلو. فاككككط. وأضككككال أ  ول نككككا  يسككككتورد  ككككي  

 ."ثمانو  في المئ  منها م  أوكرانيا

 يكككا.رانعلكككى  كككرار الكككيم  ول نكككا   قكككد توا ككك  ال لكككدا  الم ار يككك  أ مككك    ائيككك  أيضكككا  سككك ب الحكككرب فكككي أوك

وي ككككدو أ  حكومككككات المنطاكككك  واعيكككك   ككككال طر المحكككك ق  هككككا  وتحككككاوب أ  تسككككا   الكككك م  ات ككككا   طككككوات 

اسككككت اقي  تحميهككككا مكككك  اكككك ات ا تماعيكككك . فككككالم رب مككككثال  الكككك و الته ككككت فيكككك  ا سككككعار ق ككككب انككككداز الحككككرب 

 كيكككك  مرمليككككو  يككككورو  وعلاككككت الرسككككو  ال 350ا وكرانيكككك   قككككا    يككككادة م   ككككات دعكككك  الطحككككي   لككككى 

 .على استيراد الامة

لككككك  تككككون  لكككك  يككككك   وسككككعها الايككككا   لكككك . ف ككككي كككككانو  ا وب ديسككككم ر  رفضككككت ال ككككوا ر ت ريكككك  حمولتهككككا 

مككك  الامكككة لعكككد  دفكككا ثمنهكككا  حسكككب مكككا نالتككك  وكالككك  ا ن كككاء ال رنسكككي  عككك  ايعكككال  المحلكككي  حيكككر يت ايكككد 

  الامكككككة مككككك  أوكرانيكككككا % مككككك 60ن  الكككككدي  مكككككا  و كككككا  احتياطكككككات العمكككككالت ا  ن يككككك . وتسكككككتورد تكككككو

 .وروسيا  ولديها م  و  يك ي حتى ح يرا  يونيو  كما أكد ع د الحلي  قاسمي م  و ارة ال راع 

وفكككي ال  ائكككر  ثكككاني مسكككتهل  للامكككة فكككي أفريايككككا و كككام  مسكككتورد للح كككوب فكككي العكككال   يك كككي الم كككك و  

وثكككاني أك كككر مسكككتورد مككك  عكككال  فكككي السكككت  أ كككهر علكككى ا قكككب. أمكككا م كككر  فتعت كككر أك كككر مسكككتورد للامكككة 

مليككككو  طكككك  مكككك  الامككككة حتككككى منت ككككل كككككانو  الثاني ينككككاير  وفاككككا ل ككككرك  و    3,5روسككككيا  وا ككككترت 

 ."آند     لو اب

وحتككككى  عككككد أ   ككككدأت الاككككاارة فككككي السككككنوات ا  يككككرة    ككككراء الامككككة مكككك  مككككوردي  آ ككككري   ا سككككيما مكككك  

% مكككك  أوكرانيككككا. وأكككككدت 30و روسككككيا امككككة مكككك % مكككك  ال50 2021رومانيككككا  فاككككد اسككككتوردت فككككي عككككا  

 103الحكومكككك  أ  لكككككديها وم  ونكككككا اسككككتراتي يا يك كككككي الدولككككك  فتككككرة تاكككككرب مككككك  تسككككع  أ كككككهرو لت  يككككك  

لكنهككككا أضككككافت ولكككك  نسككككتطيا  ككككراء .% مككككنه   مسكككك  أر  كككك    كككك  مدعومكككك 70مليككككو  نسككككم  يتلاككككى 

سككككعار الامككككة و ككككا أ  أنيكككك و    الامككككة  السككككعر الكككك و كنككككا نح ككككب عليكككك  ق ككككب ا  مكككك  الروسككككي  ا وكرا

يككككورو للطكككك . و عككككد   كككك  و    344عامككككا     و ككككلت  لككككى  14 ل ككككت أعلككككى مسككككتو  فككككي  ككككيكا و منكككك  

 .الر يل المدعو   ت كر الحكوم  اا  في  يادة سعر 

 لما ا ت تار الدوب العر ي  استيراد الامة ا وكراني والروسي؟

وا وكرانكككككي نظكككككرا لككككككوسعر  المكككككن   و   ت تككككار العديكككككد مككككك  الكككككدوب العر يككككك  اسكككككتيراد الامككككة الروسكككككي

   ا أ  اكككك ا السككككعر سككككيرت ا كثيككككرا فككككي 24الي التونسككككي نككككادر حككككداد فككككي حككككدير ل ككككران ياكككوب المحلككككب المكككك 

عكككككد حكككككاب التو ككككك   لكككككى الوايكككككات المتحكككككدة أو كنكككككدا وأيضكككككا  لكككككدا  أمريككككككا الالتينيككككك  ل كككككرائ  و سككككك ب  

 ."على تكل   ناب ال ضائا  ي  الدوبالمساف ... اسيما وأ  سعر الن ط مرت ا ما ينعك  

ولككككي  انككككا  أو حككككب آ ككككر أمككككا  حكومككككات الككككدوب العر يكككك  المتضككككررة   ا و ي ككككاد  ككككدائب عكككك  أوكرانيككككا 

وروسككككيا. وال ككككدء فككككي م اوضككككات مككككا دوب أ ككككر  علككككى عاككككود  ديككككدة لتوريككككد الامككككةو   حسككككب حككككداد  

فيهككككا ا سككككعار  مككككا يمكككك     اكككك ا الوضككككا وستتضككككرر منكككك  حتككككى الككككدوب ال نيكككك  حيككككر سككككترت امضككككي ا أ

 ."لمتعثرة أ ال من   دء ا  م  ال حي  السياسات المالي  لحكوماتها ا

دوب ال لكككككين  كككككدوراا مهكككككددة    مككككك  فكككككي موارداكككككا ال  ائيككككك  المسكككككتوردة مككككك  ال لكككككدي   وتحديكككككدا اللحكككككو  

ال كككرق تككك ثير علكككى أمنهكككا ال ككك ائي  حسكككب أيهككك  كامكككب  رئكككي  دائكككرة  والح كككوب   كككدو  أ  يككككو  لككك ل  أو
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  واككككي م سسكككك   حثيكككك  ماراككككا الرئيسككككي فككككي "Eurasia Group" ا وسككككط و ككككماب أفريايككككا فككككي

نيويككككور   الكككك و اعت ككككر فككككي حككككدير لوكالكككك  رويتككككر   أ  اكككك   الككككدوب ولككككديها قككككدرة علككككى اسككككتيعاب كل كككك  

 .كانياتها المالي أعلى للواردات في حال  ارت اعهاو   ضب  م

  ال نيككك   فكيكككل تستسكككي   تا لككك  ال كككعوب حتكككى لكككو كانكككت فكككي ال لكككدافكككي ككككب ا حكككواب  ارت كككاز ا سكككعار ا ت

فكككككي دوب عر يككككك  ناميككككك  كتكككككون  والم كككككرب وال  ائكككككر وم كككككر والسكككككودا  ول نكككككا  والكككككيم   التكككككي يككككككد 

الي نككككادر حككككداد للاككككوب    مواطنواككككا لتككككوفير الر يككككل اليككككومي لهكككك  و سككككرا   واكككك ا مككككا يككككدفا المحلككككب المكككك 

ء ألمكككك  ال كككك ائي وقككككد يكككك دو  لككككى تحركككككات ا تماعيكككك و رافضكككك  ل ككككالوضككككا مكككك  اكككك ا الا يككككب فيكككك  وتهديككككد ل

 المعي  .

 

تحس ا لت عيد الحرب ما ال رب.. روسيا ل  تستعمب  كثاف  حتى اا   

 سالح ال و المتطور في حرب أوكرانيا

 

 ت ككككي  فككككي ال كككك   العسكككككرو الروسككككي حتككككى اا  لكككك  ي ككككد   ككككراء الحككككروب والم   “الاككككد  العر ككككي 

  المتمثكككب فكككي: لمكككا ا لككك  تل ككك  و ارة الكككدفاز الروسكككي   لكككى اسكككتعماب مكثكككل لسكككالح ال كككو ل ككك ت سكككيرا  كككافيا ل

ر كككك  ت وقكككك  وقوتكككك  الناريكككك  المرع كككك ؟ وي اككككى الت ويككككب حتككككى اا  اككككو ااسككككتعداد ل كككك  حككككرب ضككككد ال  هكككك  

 .وب ال ر ي  أو   ا امتدت الحرب  لى دوب ال وارال ر ي   ا     ا تو لت  السالح م  الد

  الحكككككرب ايعالميككككك  مككككك  اككككك ا الطكككككرل أو  ا   عكككككالن الموقكككككا العسككككككرو ميليتكككككارو واتككككك  عككككك و عيكككككدا 

ما ككككا ي  ا ر عككككاء مكككك  ا سكككك وز ال ككككارو عككككد  ل ككككوء و ارة الككككدفاز الروسككككي   لككككى توظيككككل سككككالح ال ككككو 

يككككا. وي ككككر  كيككككل ن ككككة ال ككككي  الروسككككي  ال ككككواريخ  كثافكككك  فككككي الحككككرب الككككدائرة التككككي ت ككككنها ضككككد أوكران

  مككككك  تكككككدمير ال نيككككك  ال ويككككك  الحر يككككك   وكرانيكككككا سكككككواء الطكككككائرات أو أنظمككككك  الكككككدفاز يمنهكككككا ال السكككككت

والمطككككارات وم ككككا   الكككك  يرة  ممككككا سككككهب لكككك  التاككككد   ككككرا  طرياكككك  سككككريع  نحككككو عككككدد مكككك  المككككد  التككككي 

 .يتوا د على م ارفها

المتااعككككد تعماب طككككائرات متطككككورة فككككي حو تكككك . ويعككككرل ال نككككراب ا مريكككككي فككككي الماا ككككب  لكككك  يل كككك   لككككى اسكككك 

الككك و  كككد  فكككي سكككالح ال كككو دفيكككد دي تكككوا عككك  اسكككت را   مككك  عكككد  ل كككوء روسكككيا حتكككى اا   لكككى اسكككتعماب 

 .سالحها ال وو    المنط  الحر ي يستو ب اله مات ال وي  لتحاي  ا ادال

وسككككو وو  35م  ا فضككككب فككككي العككككال  مثككككب سككككو وو ويمتلكككك  سككككالح ال ككككو الروسككككي ماككككاتالت تعت ككككر ضكككك 

. فككككي الوقككككت  اتكككك   لكككك  تل كككك  روسككككيا حتككككى 160وككككك ل  المانكككك الت الك ككككر  مثككككب تككككو  27وسككككو وو  57

. والمثيككككر اككككو أ  90والككككد ا ات تككككي  1اا   لككككى اسككككتعماب  عكككك  أسككككلحتها ال تاككككك  مثككككب الرا مكككك  تككككو  

ود ا ككككات ولكنهككككا تو ككككد فككككي أراضككككي  35روسككككيا اسككككتادمت طككككائرات مااتلكككك  متطككككورة ومنهككككا سككككو وو 

دود ا وكرانيكككك  وككككك ل  ال ولونيكككك   كمككككا لكككك  تككككدفا  وحككككدات الن  كككك  العسكككككري  حكككك  يالروسككككيا  ككككالارب مكككك  ال

 لككككى الميككككدا  عككككك  مككككا فعلككككت فككككي الحككككرب السككككوري . واسككككتعملت حتككككى اا  مكككك  أسككككلحتها المتطككككورة 
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رانيكككك   وامككككا  ككككارو ا  دقياككككا  فككككي  ككككارو ي  وامككككا كككككال ير و سكككككندر لتككككدمير ال نيكككك  العسكككككري  ا وك

 .ال واريخ التي تد ب في  ان  “فرط  وتي   ات التدمير الرايب بضرب ا ادال  ول  تستعم

ويو كككككد ت سكككككيرا  حتكككككى اا  لهككككك   ااسكككككتراتي ي  العسككككككري   ا وب وفككككك  اككككك ا الموقكككككا العسككككككرو اكككككو 

ري  سككككتكو  محككككدودة دو  محاولكككك  موسكككككو  رسككككاب رسككككال  م اداككككا أ  الحككككرب الحاليكككك  اككككي عمليكككك  عسككككك

وتككككدمير ال نيكككك  العسكككككري  ا وكرانيكككك  حتككككى ا ت كككككب  طككككرا. ويت لككككى   تككككدمير ك يككككر  ككككب فاككككط لت ييككككر السككككلط

الت سككككير الثككككاني فككككي عككككد  الل ككككوء  لككككى اسككككتعماب اكككك   ا سككككلح  اا  فككككي انتظككككار وترقككككب كيككككل سككككتتطور 

لمنطاكككك  الم توحكككك  علككككى عككككدد مكككك  الحككككرب اسككككيما   ا امتككككدت  لككككى ال هكككك  ال ر يكككك  مكككك  أوكرانيككككا  واككككي ا

و فككككي الحلككككل ا طلسككككي  و التككككالي سككككتكو  مع ككككرا لسككككالح  ر ككككي متطككككور عضكككك الككككدوب ا ورو يكككك  التككككي اككككي 

وت ككككير التاككككارير ال ر يكككك  سككككواء مككككا ت يككككد  كككك  ااسككككت  ارات ال ريطانيكككك  أو .ي ككككب  لككككى ال ككككي  ا وكرانككككي

سكككا يا الما لككك    ا لككك  يكككت  التو كككب  لكككى ال نتكككا و   ككك   الحكككرب قكككد ت كككهد ت كككعيدا  طيكككرا  كككالب ا يكككا  وا 

يسككككت اد مكككك  توا ككككد الاككككوات العسكككككري  الروسككككي  فككككي  يالروسككككيا  كككك   الما ككككب سككككيكو  كمككككا ات ككككاق سككككال   

 .أسوأ

 

 

 الحرب الروسي   ااوكراني   تك ل  دور الم ير ال  رافي الم  تر   

 

دب الحكككرب روسكككي      الحكككوار نيكككو  اورو يككك     عسككككريا  -ي  امريكيككك  أوكرانيككك     كككب ا ككك حت روسككك   –لككك  تعككك 

ا ونحككككو التو كككك     ياككككاظ ااسككككلح  وسياسككككيا  و اقت ككككاديا     تتككككدحرا ك رتهككككا   يومككككا   عككككد يككككو  نحككككو التوسكككك 

 . ااستراتي ي  

  وعككككك  ر  كككككته  فكككككي ا كككككراءات امريككككككا وال كككككرب ت كككككا  الحكككككرب ت ع  كككككر   علكككككى ماي كككككدو   عككككك  نوايكككككاا   

سككككت هد ف    واوكراالت ككككعيد والتككككوريط   تككككوريط الطككككرفي   ة م  نيككككا كسككككاح     روسككككيا و اوكرانيككككا   روسككككيا كاككككو 

 .  راز   وك وا   استهدال روسيا

ا يهككك    امريككككا مكككم ب العكككال  سكككو  امكككري  : ااوب اككككو أ ب ت اكككى الاكككوة العظمكككى الوحيكككدة التكككي تكككتحك ب وت ملككككي 

وسككككط  و ايضككككا  فككككي اورو ككككا اككككو حمايكككك  وايمنكككك  م ككككالة اسككككرائيب فككككي منطاكككك  ال ككككرق اا   واامككككر الثككككاني

 مكككك  ا ككككب تحايكككك  اكككك ي   الهككككدفي   أ ب تعككككي  اور ككككا فككككي حالكككك  حككككرب و  وفككككي العككككال  . وا يهكككك  ب امريكككككا

فوضككككى و تككككداعياتهما    ككككب امريكككككا م ككككلح  فككككي  لكككك    طالمككككا فككككي اامككككر اضككككعال لروسككككيا و اضككككعال 

 . تكل     ري  و مادي  على كااب امريكااورو ا و دو  

ت ام     ااسكككك   او امككككا    اسككككتراتي ي  ريكككككا  عككككد ا يمتهككككا وف ككككلها فككككي اف انسككككتا    ومنكككك  عهككككد الككككرئيت نكككك 

  الايككككادة مكككك  ال لككككل وافتعككككاب ال وضككككى والحككككروب   والاتككككاب  واسككككط  طككككرل آ ككككر    والمثككككاب علككككى  لكككك    

ا العككككراق و فككككي سككككوريا وفككككي العككككراق وفككككي ل نككككا  وفككككي لي يكككك  الااعككككدة  وداعكككك  و ال ماعككككات المسككككلح   فككككي

 . وفي اليم 
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ر امريككككا وتسكككعى فكككي اسكككتمرار الحكككرب       وعلكككى  كككالل مكككا تاكككوب وتكككدعي   انهكككا ت حكككر  فيهكككا ق فكككي ت كككك 

الحككككككرب   اسككككككتن ال روسككككككيا   و لكككككك  ال وضككككككى علككككككى حككككككدوداا   واسككككككتثمار ال ماعككككككات المسككككككلح  

يا و  ول و دواعكككك  وادو حككككورا  فككككي العككككراق ودواعكككك   ككككماب سككككوروالمتطرفكككك  والنا يكككك  مثككككب كتي كككك  آ

 . دواع  أسيا ل    ا مات على روسيا

ر ككككو  امريكككككا وال      ر يككككو  ح ككككدوا  ي كككك  ظنككككونه  مكككك  ا  تكككككو  سككككوريا سككككاح  اسككككتن ال لروسككككيا . ي  

ولويكككات اليكككو  حظهككك   فكككي اوكرانيكككا   ولكككي  الكككرئي   كككوتي   كككافال عمكككا ي طكككط لككك  النكككاتو وال كككرب   فمككك  ا

ب المعرك  في اوكرانيا الى  . حرب استن ال او اف انستا  ثاني  ااداف  أا تتحو 

اليككككو  الككككرئي  ااوكرانككككي  وسككككيل  ل عككككب اوكرانيككككا سككككاح   ككككراز و اقتتككككاب  لككككي  فاككككط أمريكككككا تسككككت د       

د  اورو ككككا   مكككك  ا ككككب ايمنتهككككا  مثلمككككا اسككككت دمت  ككككدا  لتككككدمير العكككك  د  روسككككيا  وانمككككا ايضككككا  ضكككك  راق ضكككك 

 . والمنطا  م  ا ب م الة اسرائيب وايمنتها

اي ا يككككا وم ككككتركا  ككككي  دوب المنطاكككك  .  تسككككعى امريكككككا لكككككي ا تكككككو  روا ككككط ال  رافيككككا وال ككككوار م ككككيرا   

ضكككت علكككى الحكككرب العراقيككك  اايرانيككك    وسكككاعدت علكككى  طالككك   اككك ا مكككا فعلتككك  فكككي منطاتنكككا العر يككك  حكككي  حر 

د نظككككا   ككككدا   المككككاب والسككككالح  أمككككداا و طل ككككت مكككك  حل ائهككككا فككككي الم مكككك  ا ككككب  نطاكككك  تمويككككب الحككككرب ومكككك 

روب   واكككك ا مككككا حككككدر احاككككا  حككككي  اقككككد    ككككدا  اسككككتن ال قككككو  المنطاكككك  و اضككككعافها ون ككككر ال ككككت  والحكككك 

 . على   و الكويت   وتوالت حروب ااحتالب وداع  واارااب

ر  اوكر     انيككككا علككككى انضككككمامها الككككى النككككاتو   اليككككو    رافيكككك  اور ككككا تحتضكككك    ات السككككيناريو  حيككككر ت كككك 

منهككككا الاككككومي ال ككككرب   واكككك  يعلمككككو  ا   لكككك  سككككيثير ح يظكككك  روسككككيا وسككككيهد د او طلككككب مكككك  امريكككككا و

وسكككي الل الت امككككات امريكككككا والككككدوب ال ر يكككك  ت ككككا  روسككككيا  عككككد  التوسككككا فككككي حلككككل النككككاتو  ككككوب الحككككدود 

السككككوفييتي والككككدوب ال ر يكككك   وامريكككككا  الروسككككي    حسكككك ما ت ككككير اليكككك  وثياكككك  سككككري   موقعكككك    ككككي  ااتحككككاد

 .  ن رتها  حي   “  ي ب  االماني   ١٩٩١في آ ار عا  

ا   رافيككككا  و ممككككا  اد فكككك      ي حكككك ر و  ككككي   روسككككيا ت ككككا  النككككاتو و ططكككك    اككككو تمككككادو النككككاتو فككككي التوسكككك 

حكككي  قكككاب  ٢٠١٦ليضككك  ا لكككب دوب اورو كككا ال كككرقي    وكككك ل  الت كككرية الككك و ت نكككا  النكككاتو فكككي قمتككك  عكككا  

 . لحلل  َّ روسيا ت ك ب  تهديدا  م ا را   م  ا
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 ق يالح  الرو أوق وا الحربو.. أ هر ااكر على ايطال"

 

تككككدور حككككرب مكككك  نككككوز آ ككككر  ككككي  روسككككيا وأوكرانيككككا  مككككوا اة الحككككرب العسكككككري  علككككى   العر يكككك  الحككككدر

 وي ككككدو أ  م موعكككك  تعككككرل  اسكككك .ر   يككككدور فلكهككككا علككككى  كككك ك  اينترنككككت  وسككككائب وأدوات م تل كككك ا 

Anonymous " و  اكككك ا ال ككككراز حيككككر أعلنككككت أنهككككا وفككككي حككككرب  لكترونيكككك  ضككككد م هككككوبو ت كككك

 .  فالديمير  وتي  والحكوم  الروسي و  على حد تع يرااالرئي

لروسككككي  الحكوميكككك  لألن ككككاء ا تككككراق اليككككو  موضككككوز يهمكككك متعر  الموقككككا ايلكترونككككي لوكالكككك  وتككككا و ا

   لكترونكككككي يسكككككتهدل ااثنكككككي   مكككككا ظهكككككور رسكككككال  منااضككككك  للحكككككرب ودعكككككوات...ا تراق  ديكككككد.. ا كككككو

 و   لكتروني يستهدل وكال  ا ن اء الروسي  الحدروكال  ا ن اء الروسي  ا تراق  ديد.. ا 

 نداء استهدال روسيا

أوكرانيككككا  اسككككتدعى من ككككور لحسككككاب الم موعكككك  علككككى تككككويتر والكككك و ف عككككد العمليكككك  العسكككككري  الروسككككي  فككككي 

 .العال  استهدال روسيامليو       المتسللي  في  ميا أنحاء  7.4يتا ع  

و  أ  الم موعككككك  تسكككككتعد ات كككككا    كككككراءات ضكككككد الدولككككك  ف رايكككككر ال كككككار 24و ككككككر من كككككور لهكككككا فكككككي 

 ."الروسي    حسب تارير ن ر  موقا وسي     ي سي نيو 

أعلنككككت فككككي ا يككككا  التككككي تلككككت  لكككك   مسكككك وليتها عكككك  تعطيككككب مواقككككا  لكترونيكككك  تا عكككك  ل ككككرك  الككككن ط  فيمككككا

الوكككككاات الحكوميكككك  قكككك  و ككككا  رو و  ووكالكككك  ا ن ككككاء الروسككككي  الحكوميكككك   والعديككككد مكككك  الروسككككي  العمال

 .الروسي  وال يالروسي    ما في  ل  موقا الكرملي  الرسمي
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  قرر است دا  سالح نووو؟ مس وب سا   في الناتو  ا سيحب   وتي   ما 

 يوض ة

 

CNN    تحككككدر الاائككككد السكككككا   فككككي حلككككل  كككككماب ا طلسككككي ريت ككككارد  كككككيريل عمككككا سككككيوا ه  الكككككرئي

اب قكككرر اسكككت دا  سكككالح نكككووو فكككي ال كككراز  كككي   كككالد  وأوكرانيكككا  م ككككد ا الروسكككي فالديميكككر  كككوتي  فكككي حككك 

ا  لكككككى أ  اككككك ا ا مكككككر وسكككككي دو  لكككككى العاكككككاب ال كككككامب علكككككى أ  النكككككاتو لكككككديها الكككككرادز المطلككككك   وم كككككير  

اب  كككككيريل    وأو تلمكككككية عككككك  اسكككككت دا   كككككوتي  لألسكككككلح  النوويككككك  سكككككي دو  لكككككى العاكككككاب وقككككك ." كككككع  

دار التكككي تتك كككل علكككى أر  الواقكككا فكككي المعكككار   أ كككار  كككيريل  لكككى أمكككا عككك  ا حككك ."ال كككامب علكككى  كككع  

ا للايككككادة الروسككككي   والككككرو   ي رانككككو  علككككى أنهكككك  ليسككككوا  يككككدي  عسكككككري ا.  نهكككك  أ  واكككك ا يمثككككب    اقكككك 

ا  لككككنك  واضككككحي . لككككديه  معككككدات  يككككدة  ككككد ا  لكككككنه  يظهككككرو  عككككد  قككككدرته  علككككى تحريكككك  أقويككككاء  ككككد  

ا  ويتطلككككب تككككدري  ا معاككككد االاككككوات الك يككككرة.  نكككك  عمككككب معاككككد ا حر يكككك  وأضككككال الاائككككد .". اكككك ا يتطلككككب حسكككك 

رونككك  اكككي عاليككك  سكككوفيتي  ا أعتاكككد أنهكككا ترقكككى  لكككى مسكككتو  السكككا   فكككي النكككاتو أنككك  وفكككي الواقكككا  مكككا يظه

لطل ككككات. ومككككا  لكككك   ي ككككب أا نكككك م  لكككك ل   الضككككرورة   نهكككك  سككككيتعلمو  وسككككيتعلمو   سككككرع  ك يككككرة. ا

 ."حقًاب المعنويات  واو مه  العامب اا ر او العام

 

يا  الموقل التركي م  ا  م  ا وكراني  وتداعيات  على العالقات ما روس

 وال رب 

ر كككك  ايدانكككك  التركيكككك  الحا مكككك  لل كككك و الروسككككي  ا أ  موسكككككو تمسكككك   العديككككد  مرككككك  ال  يككككرة للدراسككككات 

 كككوا   لكككى ملكككل  دلكككب ودعككك   دايككك  مككك  ملكككل  مكككدادات ال كككا  والسكككياح  ومككك  المل كككات الم ع ككك   ناكككرة 

ة أ  ت مككككا أناككككرة  ككككي  الح ككككاظ علككككى نهككككن ايدانكككك  الحا مكككك   ال ماعككككات الكرديكككك  اان  ككككالي   و التككككالي يككككر َّ

لل كككك و الروسككككي مككككا السككككعي للعككككب دور الوسككككيط للت ككككاو  ووقككككل ا عمككككاب الاتاليكككك   وي سككككت عد أ  تن ككككرط 

ا فادحككككك  او كككككات علكككككى روسكككككيا أو قطكككككا العالقكككككات معهكككككا تركيكككككا فكككككي فكككككر  ع     لككككك  سكككككي لح  أضكككككرار 

 . ااقت اد التركي
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ا  حياب تطورات أوكرانيا ق يتي   أردو ا : كا  على الناتو ات ا   طوة أكثر ح م 

دة سككككاحات  ككككملت ال لاككككا  الروسككككي  ع ككككر التككككاريخ  التنككككاف  وال ككككراز فككككي عكككك -اتسككككمت العالقككككات التركيكككك 

ال لككككدي  عاككككب انتهككككاء الحككككرب العالميكككك  الثانيكككك  حيككككر وال حككككر ا سككككود والاوقككككا   وقككككد توا ككككب التككككوتر  ككككي  

و عككككادة النظككككر فككككي ات اقيككككات الع ككككور طل ككككت موسكككككو مكككك  أناككككرة منحهككككا مدينكككك  قككككار   ككككرق ا ناضككككوب 

   لككككى حلككككل النككككاتو لالحتمككككاء   لالنضككككما1952 مضككككياي ال وسكككك ور والككككدردنيب ممككككا دفككككا تركيككككا  فككككي عككككا  

ب حا كككك  الحككككرب ال ككككاردة تتحككككر  ضككككم  ااسككككتراتي يات  كككك  مكككك  التهديككككدات السككككوفيتي   وظلككككت أناككككرة  ككككال

و نحكككو ال حكككار الدافئككك   كككالتوا و مكككا  امكككاب ال ر يككك  ليات كككر دوراكككا علكككى العمكككب كحكككا   أمكككا  تمكككدد موسكككك

 . فرياياساحات الت ثير التاري ي  في ال لاا  وآسيا الوسطى و ماب 

ا علككككى1991انهيككككار ااتحككككاد السككككوفيتي  فككككي عككككا   عاككككب     و ككككدت تركيككككا أمامهككككا    قلككككب الم ككككهد رأسكككك 

ا و ككككا    مككككا و كككك  وب حكككك ب العدالكككك  مسككككاحات فككككرال  يوسياسككككي  واسككككع  اسككككتثمرتها لالن تككككاح  ار يكككك 

ى الحككككك ب  ايككككادة أردو ككككا  سياسكككك   ار يكككك  مرنكككك  ا2002والتنميكككك  للحككككك   عككككا   عتمكككككدت   حيككككر ت نككككَّ

تككككالي  ككككدأت حا كككك   ديككككدة فككككي  ككككالب العاككككد ا وب مكككك  حكمكككك  علككككى ت كككك ير الم ككككاكب مككككا دوب ال ككككوار  و ال

ي  ا ميركككككي  فككككي الروسككككي  و التحديككككد  عككككد رفكككك  م لكككك  النككككواب التركككككي السككككماح لل كككك -العالقككككات التركيكككك 

سكككككو  كككك      اسككككت دا  ا راضككككي وا  ككككواء التركيكككك  فككككي  كككك و العككككراق ممككككا أرسككككب رسككككال  لمو2003عككككا  

  ثكككك   ار  ككككوتي  تركيككككا  عككككا  أناككككرة أ كككك حت تعتمككككد سياسككككات مسككككتال   عيككككد ا عكككك  الكتلكككك  ال ر يكككك   ومكككك 

ني  عكككككا    فكككككي أوب  يكككككارة لكككككرئي  روسكككككي للككككك الد منككككك   يكككككارة الكككككرئي  السكككككوفيتي   ود كككككور2004

1972(1). 

اككككت العالقككككات السياسككككي  وااقت ككككادي  والت اريكككك   ككككي  تركيككككا وروسككككيا و ككككا     فككككي م ككككاب ناككككب وقككككد تعمَّ

ا فككككي العديككككد مكككك  المل كككك  ات مثككككب سككككوريا ولي يككككا وق ككككر  و قلككككي  الطاقكككك  و   ظككككب التنككككاف   ينهمككككا قائمكككك 

ت تلكككك  ال الفككككات ضككككم  مسككككاح  ما ولكككك  مكككك  الطككككرف  ي   واككككو مككككا ك ككككب لهمككككا نككككا ورني قرة ككككال لككككك  ظلككككَّ

دود السككككوري   قككككرب الحكككك  2015الت ككككاو  السككككريا   مكككك   سككككااط تركيككككا لطككككائرة حر يكككك  روسككككي  فككككي عككككا  

  ككككوار الككككرئي  التركككككي فككككي و كككك  حيككككر عككككادت العالقككككات الوثياكككك  م ككككدد ا و ككككا     عككككد وقككككول  ككككوتي  

العالقككككات العسكككككري     ومكككك  ثكككك  انتاككككب التعككككاو   ككككي  ال لككككدي   لككككى مر ككككا2016ااناككككالب العسكككككرو  عككككا  

دات ر ككككك  التهديككككك  400  لمنظومككككك  الكككككدفاز ال كككككوو الروسكككككي   2019مكككككا  كككككراء أناكككككرة  فكككككي عكككككا  

 .والعاو ات ا ميركي     و   تما  تل  ال  ا 

 

تعكككت تركيكككا  عالقكككات وثياككك  مكككا أوكرانيكككا تعكككود  لكككى العهكككد العثمكككاني حيكككر تحكككالل وعلكككى الطكككرل اا كككر  تم

 . وعاكككككب اسكككككتاالب 2ككككككرانيي  وتتكككككار الاكككككر  ضكككككد ايم راطوريككككك  الروسكككككي قالعثمكككككانيو  مكككككا الاكككككو اق ا و

قَّعكككككت معهكككككا تركيكككككا  روتوككككككوب يقامككككك  عالقكككككات د لوماسكككككي   فكككككي أوكرانيكككككا عككككك  ااتحكككككاد السكككككوفيتي و

   وقكككككد أسكككككه  اعتكككككرال أوكرانيكككككا  حاكككككوق تتكككككار الاكككككر   وو ال ل يككككك  المسكككككلم  3ق1992ف راير  ككككك اط 

ن مي   ومككككنحه  حكككك  الحككككك   اككككت العالقككككات 4الكككك اتي فككككي  نككككاء الثاكككك   ككككي  ال لككككدي قالسككككي  . و مككككرور الوقككككت  تعمَّ

 .المستويات ااقت ادي  والت اري  والسياسي  وا مني ا وكراني  على -التركي 
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ا تركيكككا  كككي  فككككي كما ككك  فكككي ظكككب تمتعهكككا  عالقكككات قويككك  مكككا طرفكككي وضكككا ال ككك و الروسكككي   وكرانيكككا مككك  ر 

ااعتككككرال  ضكككك  روسككككيا ل كككك     يككككرة الاككككر   وت كيككككداا  2014عككككا  الحككككرب. فككككر   رفكككك  تركيككككا منكككك  

رانيكككك   فككككت  أناككككرة حافظككككت  ككككالب السككككنوات الماضككككي  علككككى علككككى ضككككرورة احتككككرا  وحككككدة ا راضككككي ا وك

تن كككرط فكككي فكككر  أيككك  عاو كككات اقت كككادي  علكككى روسكككيا علكككى  ل يككك  دوراكككا  عالقاتهكككا مكككا موسككككو  ولككك 

ا فككككي م ككككروز  ككككط أنا يككككب فككككي ان  ككككاب لو انسكككك  ودونيتسكككك    ككككرق أوكر انيككككا   ككككب ان ككككرط ال لككككدا  معكككك 

 ناككككب ال ككككا  مكككك  روسككككيا  لككككى تركيككككا  2020  والسككككيب التركككككيو الكككك و د ككككب مرحلكككك  الت كككك يب فككككي عككككا

ت لسككككنوات تن ككككرد   ككككط المككككرور ا ساسككككي لل ككككا  الروسككككي  لككككى وال لاككككا   عيككككد ا عكككك  أوكرانيككككا التككككي  ظلككككَّ

 .أورو ا

واقكككل أكثكككر حكككدة ضكككد ال ككك و الروسكككي  ف ضكككال  عككك   دانتهكككا لل ككك و دفعكككت الحكككرب ا  يكككرة تركيكككا ات كككا  م

ا حيكككككاب التطكككككورات فكككككي رسكككككمي ا  فاكككككد  كككككدَّد أردو كككككا  علكككككى و كككككو ا أكثكككككر ح مككككك  ب ات كككككا  النكككككاتو موق ككككك 

يككككر ال ار يكككك  التركككككي  مولككككود ت ككككاوو  أو لككككو      ككككالد  أ طككككرت  ميككككا الككككدوب    وأعلكككك  و 5أوكرانيككككاق

 سكككككود  عكككككد  مكككككرور السككككك   الحر يككككك  مككككك  مضكككككياي ال وسككككك ور المطلككككك  و يكككككر المطلككككك  علكككككى ال حكككككر ا

وأوكرانيككككا. وقككككاب    تركيككككا وتملكككك   ككككالحي  منككككا ع ككككور  والككككدردنيب  فككككي ظككككب ا  مكككك  الككككدائرة  ككككي  روسككككيا

لكككدوب المتحار ككك  حتكككى لكككو لككك  تكككك  طكككرل فكككي الحكككربو  و أ   كككالد  والت مكككت  مكككا السككك   الحر يككك  التا عككك  ل

 ."تن  علي  معاادة مونترو

 

 :ي ا   اي راءات في ظب ر ي  تركيا لعدة تهديدات يمثلها ال  و الروسي  م  أ ر اات ت

 

: ال   حر ا سود والمضائ أوا 

ل حككككر ا سككككود رفاكككك   ل اريككككا و ور يككككا ت ككككتر  تركيككككا مككككا أوكرانيككككا وروسككككيا فككككي ايطككككالب علككككى سككككاحب ا

وب المطلكككَّ  علكككى سكككاحل  ضكككم  ورومانيكككا. وقكككد عمكككدت أناكككرة  عكككد نهايككك  الحكككرب ال كككاردة للتعامكككب مكككا الكككد

سككككود  اعت ككككار  يحتككككوو تهديككككد ا مسككككاحات التعككككاو  ااقت ككككادو وتككككدا ير  نككككاء الثاكككك  دو  النظككككر لل حككككر ا 

ا ماارنككككك   التهديكككككدات التكككككي يمثلهكككككا حككككك ب ال  . ولكككككك  ت يكككككر 6عمكككككاب الكردسكككككتاني لألمككككك  الترككككككيقملموسككككك 

موسكككككو لن و اككككا فككككي ال حككككر ا سككككود  الت ككككور التركككككي للتهديككككدات  ككككالب السككككنوات ا  يككككرة مككككا توسككككيا

 .  طوات متدر   وعني  

فككككال حر ا سككككود ياككككا ضككككم  المنطاكككك  العسكككككري  ال نو يكككك  الروسككككي  التككككي ت ككككرل علككككى مسككككرح عمليككككات 

ا سككككود و حككككر قكككك وي   وتحككككت   ككككرافها ن  كككك ت عككككدة   ككككراءات تك ككككل عكككك  ي طككككي  ككككماب الاوقككككا  وال حككككر 

تحككككاد السككككوفيتي وال حككككر ا  ككككي  المتوسككككط. ف ككككي عككككا  أطمككككاز توسككككعي  لروسككككيا فككككي فضككككاء مككككا  عككككد اا

ادت روسككككيا ت  ككككي  قككككوة  حريكككك  للعمككككب فككككي ال حككككر ا  ككككي  المتوسككككط  عككككد سككككا ا  ت كيكككك    أعكككك 2013

  ثكككك  فككككي عككككا  1992مككككب فككككي ال حككككر المتوسككككط فككككي عككككا  ا سككككطوب السككككوفيتي ال ككككام  الم ككككت   الع

ر لموسكككككو قاعككككدة  حريكككك     واكككك 7  اقتطعككككت موسكككككو  كككك     يككككرة الاككككر  مكككك  أوكرانيككككاق2014 و مككككا وفككككَّ

ب  ككككالار  تمثككككب ثككككاني أاكككك  ناطكككك  فككككي ال حككككر ا سككككود  عككككد المضككككاي  التركيكككك   اسككككتراتي ي  فككككي سي اسككككتو و

 .توسط ع ر مضياي ال وس ور والدردنيبوتتية لموسكو اانطالق  لى ال حر ا  ي  الم

  لى ال حر ا سود ق يتي    وا   تا ع  لل حري  الروسي  تع ر مضي  ال وس ور في طرياها أوا
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  لي ككك ة ال حكككر ا سكككود اكككو 2015لتكككد ب الروسكككي فكككي سكككوريا  عكككا  و كككاءت ال طكككوة التاليككك  مككك   كككالب ا

وقككككد أد  التككككد ب الروسككككي  لككككى تاككككوي   . 8 ككككريا  الحيككككاة اللو سككككتي للاككككوات الروسككككي  فككككي سككككورياق

ا  حلككككوب عككككا   كو معظكككك  السكككك   الحر يكككك      َّ ككككت موسكككك 2017فاعليكككك  الككككدور التركككككي فككككي سككككوريا. واحاكككك 

ود للعمككككب ضككككم  قككككوة أسككككطوب ال حككككر ا  ككككي  المتوسككككط  واككككو مككككا الحديثكككك  التا عكككك   سككككطوب ال حككككر ا سكككك 

  فيهكككا م كككالة أناكككرة مكككا م كككالة موسككككو عككك َّ  الن كككو  الروسكككي فكككي تلككك  المنطاككك  الحيويككك  التكككي تتعكككار

 .في عدة مل ات مثب ق ر  ولي يا

نيككككا  لككككى م ككككهد الو ككككود الروسككككي فككككي منطاكككك  تككككران  دنيسككككتر عنككككدما نضكككك  الم ككككهد فككككي الاككككر  وأوكرا

 ككككالي  فككككي مولككككدوفا  والو ككككود العسكككككرو الروسككككي فككككي أ  ا يككككا وأوسككككيتيا ال نو يكككك   عككككد اعتككككرال اان 

ا  ن ككككد أ  موسكككككو أ كككك حت  ككككاح   الن ككككو  ا ك ككككر فككككي ال حككككر ا سككككود  موسكككككو  ان  ككككالهما عكككك   ور يكككك 

سككككككو مسكككككتا ال  لمطالكككككب تتعلككككك   مضكككككياي ال وسككككك ور واكككككو مكككككا يثيكككككر الم كككككاول التركيككككك  مككككك  طكككككرح مو

اكككككي المطالكككككب التكككككي تهكككككدد م ا كككككرة مدينككككك   سكككككطن وب  العا كككككم  الاديمككككك  ل م راطوريككككك  والكككككدردنيب  و

 .  في ال رقالروماني  ال رقي  ومعاب ا رثو كسي

   عككككد وتكككك تي تلكككك  التطككككورات  ككككالت ام  مككككا ا اميكككك  المت ايككككدة لل حككككر ا سككككود فككككي ااسككككتراتي ي  التركيكككك 

تككككر مكعككككب  وت مككككب أناككككرة فككككي أ  ت  كككك  تلكككك  مليككككار م 540اكت ككككال احتياطيككككات ضكككك م  مكككك  ال ككككا  ت لكككك  

ة أ  ت ككككب  لكككككى  ر َّ مليككككار دوار  حسكككككب  55ااحتياطيككككات مكككك  فكككككاتورة اسككككتيراد ال كككككا  سككككنوي ا والتككككي يككككك 

 .(9)و ير الطاق  والموارد الط يعي   فاتة دونما 

 لتركي ا وكرانيثاني ا: تهديد التعاو  العسكرو ا

  فضككككال  عكككك  1974 ككككوب ال ككككي  التركككككي لا ككككر   عككككا  عاككككب تعككككر  تركيككككا لحظككككر تسككككلية  ر ككككي  ثككككر د

ا  يككككرة منكككك   ضككككع  عاككككود الايككككود الم ككككددة التككككي ترافكككك  م يعككككات ا سككككلح  ا ميركيكككك   ناككككرة  ات هككككت 

  قيككككود ااسككككتيراد لتطككككوير قطككككاز ال ككككناعات الدفاعيكككك  لتل يكككك  ااحتيا ككككات العسكككككري  المحليكككك  والككككت ل  مكككك 

رة وت علهكككا  يكككر قكككادرة علكككى رسككك  سياسكككات مسكككتال  وعكككا  ة التكككي تكككرا  تركيكككا لسياسكككات الكككدوب الم كككد م 

ا  فضككككال  عكككك  السككككعي لت حايكككك  عائككككدات اقت ككككادي  ع ككككر ت ككككدير عكككك  التككككد ب فككككي المل ككككات المهمكككك   قليميكككك 

مليككككو  دوار   248مكككك  ا سككككلح   واككككو مككككا  ككككدأت تظهككككر آثككككار  فككككي ارت ككككاز  ككككادرات ا سككككلح  التركيكككك  

  كمككككا ت مككككب أناككككرة تحايكككك   ككككادرات 2019دوار  فككككي عككككا   مليككككارات 3   لككككى قرا كككك  2002فككككي عككككا  

 .(10)2023مليارات دوار  في عا   10.2 ايم  

  2020لمميكككك  للطككككائرات المسككككيَّرة التركيكككك  فككككي العمليككككات العسكككككري  فككككي لي يككككا  عككككا  وقككككد  ككككر  ا داء ا

ا فكككككي احيكككككر أح طكككككت ا كككككو  قكككككوات ح  ا محوريككككك  نت كككككار تكككككر علكككككى العا كككككم   طكككككرا ل   ثككككك  لع كككككت دور 

ا  فككككي تو يكككك  2021أ ر ي ككككا  علككككى أرمينيككككا فككككي معككككار   قلككككي  قرة ككككال  عككككا     فضككككال  عكككك  دوراككككا ال تككككَّ

. 2020النظككككا  السككككورو عاككككب ماتككككب ع ككككرات ال نككككود ا تككككرا  فككككي سككككوريا  عككككا   ضككككر ات مكككك ثرة ل ككككي 

لكككدوب  كورة ضكككد أطكككرال حلي ككك  لموسككككو. ومككك  ثككك  أق كككب العديكككد مككك  اوقكككد تحااكككت الن احكككات التركيككك  المككك 

مثككككب أوكرانيككككا و ثيو يككككا والم ككككرب وتككككون   علككككى  ككككراء المسككككيرات التركيكككك  فككككي ظككككب تمي اككككا   اعليكككك  

 .سرع  التسلي ا داء ور   الثم  و

طككككككائرات مسككككككيرة مكككككك  طككككككرا   6  علككككككى  ككككككراء 2019تعاقككككككدت أوكرانيككككككا  فككككككي يناير كككككككانو  الثككككككاني  

تها  فككككككي أكتو ر ت ككككككري  ا وب    واسككككككت دم11و وتسككككككلَّمتها فككككككي ن كككككك  العككككككا ق2تككككككي  ككككككي -قككككككدارو ير

   وب مككككككرة ضككككككد اان  ككككككاليي  فككككككي  ككككككرق الكككككك الد. فيمككككككا أفككككككادت وكالكككككك   لككككككوم رل   حلككككككوب 2021
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طكككككائرة مسكككككيرة تركيككككك   ديكككككدة  كككككالت ام  مكككككا  20   ككككك   أوكرانيكككككا ست كككككترو 2021كانو  ا وب  ديسكككككم ر

التركيكككك  و ككككرك     فككككي م ككككاب تطككككوير الطككككائرات المسككككيرة  ككككي   ككككرك  و ايكككككاروتوقيككككا ات اقيكككك  تعككككاو

ا  و ف ككككينكو  رو ككككرا و ا وكرانيكككك  تسككككمة  ت ويككككد الطككككائرات التركيكككك  و ككككواريخ كككككرو  الم ككككنَّع  محليكككك 

يككككا  محركككككات أوكرانيكككك   واككككو مككككا ي يككككد أناككككرة فككككي الككككت ل  مكككك  الايككككود ا ميركيكككك  علككككى  يككككا فككككي ترك

التركي ا وكرانكككككي  . ثككككك  و كككككب التعكككككاو  العسككككككرو 12تطكككككوير ا سكككككلح  التركيككككك قالمحرككككككات المطلو ككككك  ل

سككككيَّرة تركيكككك  فككككي أوكرانيككككا  ككككالب  يككككارة أردو ككككا    روتكككك   توقيككككا ال لككككدي  علككككى ات ككككاق لت ككككنيا طككككائرات م 

 .2022ف راير   اط   3ى كييل  في  ل

الروسككككي  افككككرول  مكككك  التعككككاو  العسكككككرو التركي ا وكرانككككي اسككككت   موسكككككو  فطلككككب و يككككر ال ار يكككك  

 كككك   عسكككككرة تركيككككا  وكرانيككككا و  ديكككك  قككككدر ايمكككككا و  واككككو مككككا نظيككككر  التركككككي أ كككك  م ككككاول موسكككككو  

: ا يمككككك  تحميككككب ترك ب عليكككك  و يككككر ال ار يكككك  التركككككي قككككائال  يككككا مسكككك ولي  ن ككككر أوكرانيككككا لطككككائرات عاككككَّ

ة  ديكككككدة  كككككي  السكككككالحي    . و التكككككالي  تحولكككككت أوكرانيكككككا  لكككككى سكككككاح  م كككككار 13مسكككككيَّرة تركيككككك  ال كككككناق

  أوكرانيككككا فككككي حككككاب حككككدوثها علككككى مسككككيرة تعاونهككككا العسكككككرو مككككا الروسككككي والتركككككي  وسككككت ثر ا يمكككك 

 .تركيا  وال و تحتا   أنارة م   وانب تاني  واقت ادي 

 ا: التداعيات ااقت ادي  السل ي ثالث  

ت فككككي مو كككك  التضكككك   التككككي  فككككي ظككككب التككككداعيات السككككل ي  لكورونككككا علككككى ااقت ككككاد التركككككي والتككككي ت لككككَّ

ت ام  مككككا تككككداور قيمكككك  العمليكككك  التركيكككك   فاككككد راودت اامككككاب أناككككرة    ككككال2021%  فككككي عككككا  48نككككاا ت 

مكككك   -ال ككككادرات وترا ككككا أسككككعار الككككن طع ككككر ااعتمككككاد علككككى انتعككككا  السككككياح  وتع يكككك  -فككككي أ  تككككتمك  

مليككككار دوار  لككككك  الحككككرب  47ت ككككاو  أ متهككككا ااقت ككككادي  وتالككككي  الع كككك  فككككي الت ككككارة ال ار يكككك  ال ككككال  

 . ل   في أوكرانيا تهدد  ناي 

  ت ككك ب روسكككيا المركككك  الثكككاني  عكككد ال كككي  فكككي 2021ف حسكككب تاكككارير ايئككك  ايح كككاء التركيككك  عككك  عكككا  

ري   . وتعتمكككد تركيكككا علكككى 14لتركيكككا فكككي حكككي  ت ككك ب أوكرانيكككا المركككك  الحكككادو ع كككرق قائمككك  أك كككر الم كككد م

% مكككك  43نسكككك    2021مككككدادات الطاقكككك  حيككككر اسككككتوردت  ككككالب عككككا  روسككككيا   كككككب  ككككوارو فككككي تككككوفير  

 . و التككككالي  15مليككككار متككككر مكعككككب اسككككتوردتها تركيككككاق 60مكككك   24ردات ال ككككا  مكككك  موسكككككو  مككككا يعككككادب وا

دوار نتي كككك  الحككككرب  100 ككككالت ام  مككككا ت ككككاو  سككككعر  رميككككب  رنككككت حككككا   فككككت  ارت ككككاز سككككعر ال ككككا  

 .سي ثر سل  ا على ااقت اد التركي

 

مليككككار دوار  فسككككيت ثر اككككو اا ككككر  24.5قرا كككك   2021ا قطككككاز السككككياح  الكككك و  لككككب لتركيككككا فككككي عككككا  أمكككك 

ماليككككي   4.694 فكككي ظكككب ت كككدير السكككياح الكككرو  قائمككك  السكككياح ا  انكككب ا كثكككر  يكككارة  لكككى تركيكككا   واقكككا

 . 16مليكككككو  سكككككائةق 2.060سكككككائة  ينمكككككا يككككك تي السكككككياح مككككك  أوكرانيكككككا فكككككي المركككككك  الثالكككككر  معكككككدب 

الماليكككك  للككككرو  وا وكككككرانيي  سككككت ثر التككككالي  فككككت  العاو ككككات الم روضكككك  علككككى روسككككيا وترا ككككا الاككككدرة و 

 .سل  ا على قطاز السياح  التركي

 تداعيات الموقل التركي

الحا مكككك  لل كككك و الروسكككككي  ا أ  موسكككككو تمسكككك   العديككككد مكككك  المل ككككات الم ع ككككك  ر كككك  ايدانكككك  التركيكككك  

يكككك   ككككا  والسككككياح  و ككككوا   لككككى ملككككل  دلككككب ودعكككك  ال ماعككككات الكرد ناككككرة  دايكككك  مكككك  ملككككل  مككككدادات ال
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اان  كككالي   و التكككالي يكككر ة أ  ت مكككا أناكككرة  كككي  الح كككاظ علكككى نهكككن ايدانككك  الحا مككك  لل ككك و الروسكككي مكككا 

الوسككككيط للت ككككاو  ووقككككل ا عمككككاب الاتاليكككك   وي سككككت عد أ  تن ككككرط تركيككككا فككككي فككككر   السككككعي للعككككب دور

ا فادح   ااقت اد اعاو ات على روسيا أو قطا ال  .لتركيعالقات معها     ل  سي لح  أضرار 

ة أ  تسكككه  تلككك  ا  مككك  فكككي تع يككك  العالقكككات التركيككك  ال ر يككك  فكككي ظكككب  دانككك  تركيكككا الاويككك  -و الماا كككب  يكككر َّ

الروسكككي  وقكككدرة أناكككرة علكككى توظيكككل موقعهكككا ااسكككتراتي ي فكككي ال حكككر ا سكككود لمنكككا مكككرور السككك    لل ككك و

ركيككككا مكككك  تككككداعيات الضكككك ط   ع ككككر مضككككياي ال سكككك ور والككككدردنيب  كمككككا يمككككك  أ  تسككككت يد تالحر يكككك  الروسككككي

ال ر ككككي المت ايككككد علككككى روسككككيا فككككي حككككاب تكككك ثير  علككككى مسككككتو  حضككككور موسكككككو فككككي المل ككككي   السككككورو 

 .واللي ي

ويمككككك  لل ككككرب أ  ي كككك ب تركيككككا   كككككب أك ككككر  لككككى  كككك   فككككي حككككاب تاديمكككك  ي ككككراءات لهككككا فككككي  عكككك  

تع يكككك  التعككككاو  العسكككككرو لككككل الكككككردو وملككككل اانضككككما   لككككى ااتحككككاد ا ورو ككككي وملككككل المل ككككات  مثككككب الم

 .وال ناعات الدفاعي  الم ترك  وملل  رق المتوسط

التوسككككا الروسككككي   والح ككككاظ علككككى وحككككدة ا راضككككي    الم ككككالة التركيكككك  تكمكككك  فككككي ككككك ة  مككككاح ن عككككات 

رة  ولككككك  فككككي حككككاب ا وكرانيكككك   ووقككككل الحككككرب فككككي أقككككرب وقككككت لتالفككككي التككككداعيات اا قت ككككادي  المككككدم م

د   لككككى  ككككالد أورو يكككك  أ ككككر  فحينهككككا ستضككككطر تركيككككا للت لككككي عكككك  دور الوسككككاط  توسككككا ال ككككراز وامتككككدا

 .للوفاء  الت اماتها ت ا  الناتو
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 ل   ك ير في أوكرانيا ع  ا ت اء طائرات روسيا المسيرة في ال و 

 

المسكككككيرات اكككككي وعيكككككو  وآ ا و مهمككككك   و  كككككي  يسكككككعى لمراق ككككك  المنطاككككك  المحيطككككك   توا كككككد  العر يككككك  

لاككككوات المنت ككككرة  لتحديككككد وتت ككككا ا اككككدال المسككككتهدف  قواتكككك   كمككككا أنهككككا تناككككب ال يانككككات  ككككي  الاككككادة وا

الحملككككك  العسككككككري  الروسكككككي  علكككككى أوكرانيكككككا منككككك  أسككككك وز  عككككك  الطكككككائرات  ل   ك يكككككر يرافككككك تكككككدمير ال

المت  كككك   Defense One ي ا  ككككواء  وأ ككككار  ليكككك  موقككككاالروسككككي  المسككككيرة مكككك  دو  طيككككار فكككك 

 ال كككك و  العسكككككري  واللو سككككتي    تاريككككر قككككاب فيكككك     لككككد  ال ككككي  الروسككككي أسككككطوا ك يككككرا مكككك  طككككائرات 

  الكثيكككككر منهكككككا فكككككي منكككككاط  ال كككككراز الم تل ككككك     و كككككا مككككك  دو  طيكككككار  واسكككككت دودرو و مسكككككيرة 

قككككا و   ا أ  أيككككا منهككككا لكككك  يظهككككر لكككك   فككككي أ ككككواء  سككككوريا وفككككي  قلككككي  نككككا ورنو كارا ككككات  ال ككككرق الاو

والمسككككيرات اككككي وعيككككو  وآ ا و مهمكككك   و  ككككي  يسككككعى لمراق كككك  المنطاكككك  المحيطكككك   توا ككككد .أوكرانيككككا

دة والاككككوات المنت ككككرة  لتحديككككد وتت ككككا ا اككككدال المسككككتهدف  ب ال يانككككات  ككككي  الاككككاقواتكككك   كمككككا أنهككككا تناكككك 

 ككككا ات   نهككككا تككككوفر ر يكككك  لسككككاح  المعرككككك  ممككككا يسككككمة  التككككدمير  كمككككا اككككي ضككككروري  لت نككككب وقككككوز  

لل نككككود والاككككادة  ات ككككا  قككككرارات أكثككككر ت  ككككيال  حككككوب  طككككواته  التاليكككك . مككككا  لكككك   لكككك  يعتمككككداا ال ككككي  

 Samuel Bendett أحككككد ال  ككككراء  واككككو ا ميركككككي واعت ككككر.  ال كككك و لكككك  الروسككككي منكككك   دايكككك 

ا ميركككككي لالسككككتراتي يات واللو سككككتيات  أ  أحككككد ا سكككك اب التككككي  CNA المست ككككار ال احككككر فككككي مرككككك 

يمككككك  أ  ت سككككر عككككد  فعاليكككك  الطككككائرات الروسككككي  مكككك  دو  طيككككار واككككو ا داء السككككلي  للككككدفاعات ال ويكككك  

 ككككي  الروسككككي اسككككت دا  مسككككي رات  ق..  و ككككر   ن ككككاح هككككود ال  تتككككدا ب مككككا  ا وكرانيكككك   والتككككي يمككككك  أ

ال ككككي  الروسككككي فككككي اسككككت دا  طككككائرات أ كككك ر ح مككككا فككككي منككككاط  أ ككككر    ا أ  اسككككتحوا   علككككى طككككائرات 

أك كككككر وأكثكككككر قكككككدرة تمكككككت الموافاككككك  عليككككك  مككككك  را فاكككككط مككككك  ق كككككب و ارة الكككككدفازو علمكككككا أ  دكتكككككاتور 

سككككيرات عملككككت فككككوق أوكرانيككككا فككككي السككككاعات ا ولككككى      م  قككككاب ق ككككب أيككككا يالروسككككيا  ألكسككككندر لوكا ككككينكو

والمعككككرول  وفاككككا للككككوارد  تاريككككر الموقككككا  أ  معظكككك  الطككككائرات العسكككككري  الروسككككي  .مكككك  ال كككك و الروسككككي

اسككككت دامها  اليككككد. واككككي  مكككك  دو  طيككككار  اككككي نمككككا ا  كككك يرة و  ي كككك  نسكككك يا  تكككك  ت ككككمي   عضككككها ليككككت 

 ضكككاف   Granat 2 و Granat 1 طكككرا وطوب الروسكككي  واكككي مككك  تككككو  ال ككك ء ا ك كككر مككك  ا سككك 

و يراكككا مككك  المعت كككرة  ككك يرة  كككدا   Orlan-10 ونظيكككر  Zala كمكككا وطكككرا  Eleron-3 لكككى طكككرا 

انككككا   كمككككا.كيلككككومتر 2 لككككى  1.5 لككككى در كككك  أنهككككا وت ت ككككيو  م ككككرد  ككككعوداا  لككككى ارت ككككاز يتككككراوح  ككككي  

يرككككككي  واكككككي أ  ال كككككي  الموقا العسككككككرو ا مفرضكككككي  أ كككككر  أثاراكككككا ال احكككككر  ينكككككديت فكككككي تاريكككككر   ككككك 

الروسكككي يمكككك  أ  يسكككت د  طائراتككك  مككك  دو  طيكككار فكككي المنكككاط  التكككي يحاككك  فيهكككا أك كككر قكككدر مككك  الن كككاح  

ي ترككككك  TP-2 مثككككب  كككك     يككككرة الاككككر   فيمككككا تسككككت د  الاككككوات ا وكرانيكككك  مسككككيراتها  و عضككككها طككككرا 

 .لو وب  لى كييللمتادم  التي تسعى لال نا  لمها م  الاوافب الروسي  احتواء الاوات ا

لككككك  ال  ككككراء والمككككراق ي  العسكككككريي  الككككرو  يحكككك رو  مكككك  أنكككك  ا يكككك اب مكككك  الممككككك  ت ييككككر الكثيككككر فككككي 

أ  ا يككككا  الما لكككك    ككككر   أ  ال ككككي  الروسككككي وا كككك  قككككوة  يككككر متوقعكككك  للككككدفاز ا وكرانككككي ولككككك  ي ككككدو 

ل كككك  ا يكككك اب مسككككتمرا عكككك  و كمككككا قككككاب.  ا أ  الالاككككوات تعيككككد تنظككككي  وتع يكككك   طككككوط ايمككككداد والتمككككوي 

 ا ت اء مسيرات ال ي  الروسي م  سماء أوكرانيا.
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 ل مود وا فوب الحرب وأثراا في النظا  السياسي ا وكراني: احتماات ا

و   كككككا  اككككو ا  طككككر -اله ككككو  الروسككككي الم ا ككككت علككككى أوكرانيككككا   مرككككك  ال يككككا  للدراسككككات والت طككككيط

ت  -الميككك  الثانيككك حكككرب العالككك و وا هككك  منككك  ال ب ا  مككك  ا ولكككى التكككي تضكككرب الككك الد التكككي مكككرَّ  ا أنكككَّ  ا يمثككك م

رت فككككي  كككككب الدولكككك  ونظامهككككا السياسككككي  الكككك و مككككا    ت لككككَّ  مكككك  قيككككد  دَّة أثككككَّ ات عككككم ع ككككر تاري هككككا  هكككك َّ

ز  و و َّ ااتحكككاد السكككوفيتي السكككا   ق كككب أكثكككر مككك  ثالثككك  عاكككود حتكككى انتاكككب  لكككى النظكككا   ككك   الرئاسكككي الككك 

ن ي يكككك   ككككي  رئككككي  الدولكككك  والحكومكككك  مككككا ر حككككا  الك ككككَّ  للككككرئي  الكككك و وضككككا  ككككالد  فككككي السككككلطات الت

موا هكككك  م ا ككككرة مككككا الككككدب الروسككككي الكككك و أعلكككك  حر ككككا  م توحكككك   علككككى أوكرانيككككا. وي ككككدو أ َّ أحككككد أاككككدال 

ر  ككككورة  النظككككا  السياسككككي الكككك و يميككككب لل ككككرب  يدرا  موسكككككو  كككك  كرانيككككا اككككي  َّ »أورئيسككككها اككككو أ  تت يككككَّ

 .«رة روسيا الر وة  وقلب الدفاز العسكرو عنها«  على و ل »   نيو  ري نسكي ا 

 ط يع  النظا  السياسي

 

تاككككا أوكرانيككككا فككككي ال كككك ء ال ككككرقي مكككك  قككككارة أورو ككككا  وتحككككدياا كككككب مكككك  روسككككيا و يالروسككككيا ورومانيككككا 

ا أكثككككر مكككك  ر آ ول  مسككككاحتهود و حكككك و ولنككككدا وسككككلوفاكيا ومولككككدافيا  وتمتلكككك   طاللكككك  علككككى ال حككككر ا سكككك 

 .  مليو  نسم 44  ألل كيلو متر مر ا  وعدد سكَّانها أكثر م  ق600ق

يتكككككوَّ  نظامهككككا السياسككككي مكككك  ثككككالر سككككلطات  اككككي  السككككلط  الت ككككريعي  التككككي تضكككك ي م لسككككا  واحككككدا  اسككككم  

اب ال كككككعب« يتككككككوَّ  مككككك  ق   ر اكككككا  عضكككككو  ويمتلككككك   كككككالحيات مهمككككك  أ450»الم لككككك  ا علكككككى لنكككككوي

حكومكككك   والسككككلط  التن ي يكككك  التككككي تتكككككوَّ  مكككك  رئككككي  ال مهوريكككك  والحكومكككك   وككككك ل  الت ككككويت علككككى ال

عكككككاء العكككككا  وم لككككك  الاضكككككاء  سكككككلط  قضكككككائي  مسكككككتال  تتككككككوَّ  مككككك  المحكمككككك  الدسكككككتوري  وم لككككك  ااد م

 .ا على

تاء ااسككككتاالب اسككككت وات عككككت أوكرانيككككا النظككككا  الرئاسككككي  عككككد انهيككككار ااتحككككاد السككككوفيتي السككككا   و  ككككراء 

 ككككرت تعككككديالت دسككككتوري  مككككنة ال رلمككككا   2004. و عككككد أ مكككك  سياسككككي  حككككادة ضككككر تها عككككا  1991  عككككا

علككككى  ثراككككا  ككككالحيات أوسككككا لي كككك ة نظامهككككا السياسككككي م تلطككككا   أو:  كككك   رئاسككككي أو ن ككككل رئاسككككي 

ور ر أمكككك ياسكككك م  السككككلط  التن ي يكككك   ككككي  رئككككي  الدولكككك  ورئككككي  الككككو راء وي علهمككككا  ككككريكي  فككككي تسككككيي

ل اكككك ا النظككككا  عكككك  الرئاسككككي فككككي أنككككَّ  ا يمككككنة رئككككي  ال مهوريكككك   ككككالحيات مطلاكككك   كمككككا الدولكككك   وي تلكككك 

 .ي رق ع  النظا  ال رلماني في أنَّ  ا يمنة السلط  الت ريعي  ح َّ  قال  رئي  ال مهوري   سهول 
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 أوكرانيا السوفيتي 

 -طلككككا الاككككر  الع ككككري سياسككككي منكككك  مار ال عككككد عاككككود مكككك  ال وضككككى وعككككد  ااسككككتار- ككككر ت أوكرانيككككا 

سكككك  لالتحككككاد السككككوفيتي عككككا   ا  عككككد  لكككك  أوكرانيككككا السككككوفيتي  1922 و كككك ها أحككككد الككككدوب الم س م   لتتوسككككَّ

اا ككككتراكي   ر ككككا  و نو ككككا  ومكككك  أاكككك  مككككا ح ككككلت عليكككك  اككككو ضكككك  » كككك     يككككرة الاككككر «  ليهككككا  وترحيككككب 

فاكككد كانكككت أوكرانيكككا مككك  الكككدوب ا سياسكككيا    أمكككَّ   ألكككل  ككك   مككك  العرقيككك  ا لمانيككك  منهكككا450أكثكككر مككك  ق

وتككككول مي  1953  و عككككد رحيككككب »سككككتالي « عككككا  1945التككككي سككككاامت فككككي ت سككككي  ا مكككك  المتحككككدة عككككا  

»نيكيتكككككا  رو كككككول« السكككككلط  فكككككي ااتحكككككاد السكككككوفيتي تمكنكككككت أوكرانيكككككا مككككك  الح كككككوب علكككككى اعتكككككرال 

لكككت   ات ترسكككان  عسككككري  لككك   كككناعي   لكككى دورسكككمي  ناكككب »الاكككر « مككك  روسكككيا  لكككى أوكرانيكككا التكككي تحوَّ

تكككك تي فككككي المرت كككك  الثالثكككك   ككككي  دوب ااتحككككاد السككككوفيتي  وتمكنككككت أوكرانيككككا مكككك  تاككككدي  عككككدد مكككك  أعضككككاء 

 1964الايكككككادة السكككككوفيتي   وأ كككككر ا  »ليونيكككككد  ري نيكككككل« الككككك و أ ككككك ة رئيسكككككا  لالتحكككككاد السكككككوفيتي  كككككي  

 يار  ومضيها نحو ااستاالب.حاد حتى انهاات   و ايت أوكرانيا محتلَّ   مكان   ممي ة  ضم 1982و
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  دب في العراق حوب  ورة ك يرة ل وتي  وسط   داد 

في ظب عملي  عسكري  روسي  مستمرة في أوكرانيا لليو  الثام  على 

 .التوالي

 ككككهد العككككراق   ككككالب السككككاعات الاليلكككك  الماضككككي    ككككدا حككككوب  ككككورة ك يككككرة للككككرئي  الروسككككي   ناضككككوب اا

اكككك ا ال ككككدب .فالديميككككر  ككككوتي   ن كككك ها م هولككككو  وسككككط العا ككككم    ككككداد  تع يككككرا عكككك  دعمهكككك  لموسكككككو

تككككك ام  مكككككا عمليككككك  عسككككككري  روسكككككي  مسكككككتمرة فكككككي ال كككككارة أوكرانيكككككا  ال مكككككي   لليكككككو  الثكككككام  علكككككى 

عوا ككك  ومنظمكككات  قليميككك  ودوليككك   لكككى فكككر  عاو كككات علكككى موسككككو  كككملت قطاعكككات  مكككا دفكككا التكككوالي 

وقككككاب  ككككهود عيككككا  لمراسككككب ا ناضككككوب    .متعككككددة  منهككككا الد لوماسككككي  وااقت ككككادي  والماليكككك  والرياضككككي 

وأوضككككحوا أ  .م هككككولي  ن كككك وا  ككككورة ك يككككرة ل ككككوتي  فككككي منطاكككك  الكككككرادة وسككككط   ككككداد  مسككككاء ا ر عككككاء

قنحكككك  نككككدع  روسككككيا   و توقيككككا  "We support Russia" وب عليهككككا  اين لي يكككك مكتكككك ال ككككورة 

وأفككككاد .وأ ككككدقاء الككككرئي و  العر يكككك   فككككي   ككككارة  لككككى ت ييككككدا  للتككككد ب العسكككككرو الروسككككي فككككي أوكرانيككككا

 كككورة  كككوتي  أثكككارت ردود أفعكككاب رافضككك  علكككى .ال كككهود  كككا  قكككوات أمككك  عراقيككك  أ الكككت ال كككورة ال مكككي 

اا تمكككككاعي فكككككي العكككككراق  حيكككككر قكككككاب مكككككدونو     الحكككككروب ا ت لكككككل سكككككو  الضكككككحايا  مواقكككككا التوا كككككب

وتنكككككاا  مكككككا ت سكككككمى   هكككككات والمااومككككك و العراقيككككك   واكككككي تضككككك  ف كككككائب فكككككي الح كككككد .وااضكككككطرا ات

ال ككككع ي داعمكككك  ييككككرا   سياسككككي  الوايككككات المتحككككدة ا مريكيكككك  فككككي العككككراق  وتككككته  وا ككككنط   الككككداع  

وتمتلككككك    كككككداد عالقكككككات متوا نككككك  مكككككا ككككككب مككككك  .طاككككك  ال كككككرق ا وسكككككطمن  كككككا الرئيسكككككي  وكرانيكككككا   تر

 وا نط  وموسكو  وعادة ما تلت   الحياد في ا  مات  ينهما.

 


