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 بين تهديد كييف ووعيد موسكو .. هل تدخل شبه جزيرة القرم الحرب؟ 

يبككككدو بن شككككبه جزيككككرة القككككرم اكككك   ريقهككككا واكككك  مككككرا بين  سكككككاو  يككككوز عربيكككك  

مجكككددا بكككين الجكككا بين الروسككك  وخبكككراء عسككككريين لإتحكككول  لكككه ميكككدان مواجهككك  

 . واألوكرا  ، بعد مض  س وات عديدة عإه ضمها لروسيا

وتبكككككادل مسككككك ولون كبكككككار مكككككن ال كككككراين التهديكككككدات عإكككككه خإ يككككك  تحريككككك  

، يمكككككن بن تكككككون شكككبه جزيككككرة القكككرم ، حيكككو لوحككككت بوكرا يكككا بكككك نقككككرمال ور ككك 

تإككك  التركككريحات اسكككتدعت ردا .بميركيككك  الرككك   "هيمكككار " هكككداا لركككواري 

ديمتككككرو ميدايككككديف، الكككك و  مجإكككك  األمككككن الروسكككك  رككككارما مككككن  ا ككككب ر ككككي 

بعإككككن بن راككككي بوكرا يككككا والقككككوف اللربيكككك  العتككككراف بسككككإ   موسكككككو عإككككه 

يمثككككل تهديكككدا مباشككككرا لروسكككيا و ن بو هجككككوم خكككارج  عإككككه شكككبه جزيككككرة القكككرم 

 .الم  ق  سيتبعه رد مزلزل

و قإكككت وكالككك  تكككا  لم بكككاء عكككن ميدايكككديف  ولكككه   كككه اككك  حالككك  و كككو  هجكككوم 

عإكككككه شكككككبه جزيكككككرة القكككككرم، يسكككككي ت  يكككككوم الحسكككككاب سكككككريعا وسكككككيكون ركككككعبا 

 ."لإلاي ، ومن الرعب جدا  خ ا ه

لقكككرم ولكككو مكككن بكككاب جككك  ال كككبي  كككد ويحككك ر مرا بكككون مكككن بن  شكككعال جبهككك  ا

يقكككود  حككككو تسككككعير الحككككرب بشكككككل بكثكككر ضككككراوة، خاركككك  وبن مإككككف القككككرم بككككات 

 .خارج ال قاش بال سب  لإرو 

وتعإيقكككا عإكككه هككك ه الت كككورات ومكككدف  مكا يككك  توسككك  الحكككرب  حكككو شكككبه جزيكككرة 

القككككرم، يقككككول بسككككتا  العال ككككات الدوليكككك  واككككي ال زاعككككات حسككككن المككككوم  ، اكككك  

 يكككككوز عربيككككك ي: ي ضكككككي  شكككككبه جزيكككككرة القكككككرم موضكككككو   حككككوار مككككك  يسككككككاو

خالاككككك  مكككككزمن بكككككين الكككككرو  واألوككككككرا يين، ومكككككن المحتمكككككل جكككككدا بن ي  ككككك  

األوكرا يككككككون تهديككككككدهم بسككككككتهدااها، ليرككككككال رسككككككال  م ادهككككككا بن القككككككرم بري 

 .2014بوكرا ي  محتإ  م   العام 

 

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%85&contentId=1540316
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%B4%D8%A8%D9%87+%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%85&contentId=1540316
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%87%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3&contentId=1540316
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A&contentId=1540316
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وبن وبضككككاف: ياكككك  المقابككككل تعتبككككر روسككككيا شككككبه جزيككككرة القككككرم مككككن براضككككيها 

بو ضكككككرب لهكككككا هكككككو تركككككعيد خ يكككككر واسكككككتهداف مباشكككككر لسكككككالم  األراضككككك  

 ."الروسي ، سيقود لتليير  واعد الشتبا 

بكككدوره، يقكككول الباحكككو والخبيكككر اككك  الشككك ون الروسكككي  مسكككإم شكككعيتو، اككك  لقكككاء 

غربيككككا برككككواري  وبسككككإح   بوكرا يككككا مكككك  يسكككككاو  يككككوز عربيكككك ي:يم  تسككككإي 

مداعيكككك  بعيككككدة المككككدف، تسككككتهدف كييككككف بكثااكككك  خيرسككككون ودو بككككا  وغيرهككككا 

مكككككن م كككككا   سكككككي رة الجكككككيش الروسككككك ، وا ن هككككك  تإكككككو  باسكككككتهداف شكككككبه 

لإتراجكككك  ولإت ككككاوي معهككككا  موسكككككو جزيككككرة القككككرم اعتقككككادا م هككككا بن هكككك ا سككككيدا 

 ."لشرو  األوكرا ي وا  ا

ككككان واضكككحا حكككين بعإكككن  بكككل  االديميكككر بكككوتن وبضكككاف: يلككككن الكككر ي  الروسككك 

اشككككر لإقككككرم بيككككام ب هككككم لككككم يبككككدبوا المعرككككك  بعككككد، وه ككككا اكككك ن بو اسككككتهداف مب

سككككيترتب عإيككككه رد روسكككك  ع يككككف سككككي ال خاركككك  مراكككككز القككككرار اكككك  القيككككادة 

 ."العسكري  والسياسي  ا  بوكرا يا
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 «بوكرا يون يحرإون عإه جوازات س ر روسي  »لإعيش بشكل  بيع 

ع ككككدما بكككدبت سككككإ ات الحكككتالل توزيككك  جككككوازات سككك ر روسككككي   الشكككرأل األوسككك  

ميإيتوبكككككول اككككك  ج كككككوب شكككككر   بوكرا يكككككا، التككككك  احتإتهكككككا  كككككوات اككككك  مدي ككككك  

موسككككو، لككككم تتكككرد بوليسككككيا  وايتسككككايا اكككك  التقكككدم ب إككككب، م ككككدة »ك ككككا  تو كككك  

 .« لكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك 

 

ف، اككك    ككككار  31التقكككت وكالككك  الركككحاا  ال ر سككككي  خبيكككرة الماكيكككاج الباللكككك   عامكككا

بككككراز زيككككارة  عالميكككك  م تمكككك  بحا ككككت بكككككل ت ارككككيإها وزارة الككككداا  الروسككككي  إ

 .السكككككككككككتقبال الككككككككككك و يحتكككككككككككه بكككككككككككه المحتإكككككككككككون اككككككككككك  المدي ككككككككككك 

 

ولكككم يسكككم  لإركككحاايين بكككالتحر  بحريككك  اككك  المدي ككك  ولقكككاء بشكككخا  مككككن دون 

 .مواكبككككككككككككككككككككككككككككككككككككك  عسككككككككككككككككككككككككككككككككككككككري  روسكككككككككككككككككككككككككككككككككككككي 

 

ف  وبوضككككحت  وايتسكككككايا وهكككك  وا  كككك  اكككك   ككككابور يضككككم  حككككو عشككككرين شخرككككا

بتكككوا لإحركككول عإكككه وثكككا   روسكككي  وهككك  براقككك   جإيهكككا: »بتكككن ب  كككا سككك عيش 

ف اككك  روسكككيا، لككك ا بحتكككاج  لكككه جكككواز سككك ر روسككك  ألتمككككن مكككن العكككيش ه كككا ج ميعكككا

ف وبشككككككككككككككككككككككككككككككككككككككل  بيعككككككككككككككككككككككككككككككككككككك   .«رسكككككككككككككككككككككككككككككككككككككميا

 

ت ككككوو سككككإ ات الحككككتالل اكككك  م  قكككك  زابوريجيككككا، حيككككو تقكككك  ميإيتوبككككول، ت تككككيم 

اسكككت تاء حكككول  ضككك اء  كككاب  رسكككم  عإكككه ضكككم الم  قككك   لكككه روسكككيا، الخريكككف 

م  وايتسكككككايا الوثككككا   الجديككككدة بعككككد ا تتككككار دام ألسككككابي ، يتو كككك  بن تتسككككإ.المقبككككل

خككككالل مراسككككم يتخإإهككككا بككككو ال شككككيد الككككو    الروسكككك  اكككك   اعكككك  سككككتعإ  ايهككككا 

 .ركككككككككككككككككورة لإكككككككككككككككككر ي  الروسككككككككككككككككك  االديميكككككككككككككككككر بكككككككككككككككككوتين
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وي ككككدرج توزيكككك  جككككوازات السكككك ر الكككك و يحرككككل اكككك  م ككككا   بوكرا يكككك  بخككككرف 

 .محتإكككككككككك  اكككككككككك    ككككككككككار اسككككككككككتراتيجي  موسكككككككككككو لتوكيككككككككككد هيم تهككككككككككا

 

التككككدابير األخككككرف التكككك  تخككككدم هكككك ا الهككككدف داكككك  رواتككككب المككككوت ين ومككككن بككككين 

البإككككديين ومعاشككككات التقاعككككد بالروبككككل الروسكككك ، وتسككككيير خ ككككو  لإسككككك  الحديككككد 

، بو اكككت  2014والحكككااالت  لكككه شكككبه جزيكككرة القكككرم التككك  ضكككمتها موسككككو عكككام 

 .مكككككككككككككككككككككككككككككككككككككدار  بالإلككككككككككككككككككككككككككككككككككككك  الروسكككككككككككككككككككككككككككككككككككككي 

 

معكككار  تككك كر مكككا سكككي ر الكككرو  عإكككه ميإيتوبكككول اككك  بدايككك  هجكككومهم مكككن دون 

ج بهكككا دمكككاراف كبيكككراف. اككك  تإككك  ال تكككرة ككككان الجكككيش األوكرا ككك  يرككككز عإكككه الكككداا  

كيإكككككومتر،  200عككككن كييكككككف ومدي كككك  مكككككاريوبول السككككاحإي  الوا عككككك  عإككككه بعكككككد 

التككك  بلحككك  بهكككا حركككار اسكككتمر ألسكككابي  دمكككاراف شكككبه كامكككل. وال تشكككار العسككككرو 

 .ع د مداخل المدي  الروس  متكتم بعي الش ء  ل بن حواجز  ربت 

وت ككككد  وايتسككككايا رضكككاها التكككام عكككن الوضككك . وتوضككك : »ركككراح ، ك كككا  تو ككك  

« ع كككدما ضكككمت روسكككيا شكككبه جزيكككرة القكككرم المجكككاورة، وباشكككر 2014 لككك  اككك  

ف اككك  شكككرأل بوكرا يكككا.  ل ب هكككا تقكككر  ف مسكككإحا ا  ركككاليون بكككدا  مكككن موسككككو  زاعكككا

: »اليككككوم الجميكككك  م قسككككم. بليككككاب اإجمككككا  بككككين بب ككككاء المدي كككك ، وتككككروو  ا إكككك 

الككككبعي ي يككككد روسككككيا والككككبعي ا خككككر بوكرا يككككا«. وهكككك  ت كككككد ب هككككا روسككككي  

عإكككه غكككرار الكثيكككر مكككن بب كككاء هككك ه الم  قككك ، حيكككو الإلككك  الروسكككي  هككك  األكثكككر 

ا تشككككاراف. وتوضكككك : »واجككككه اب كككك  الكككك و كككككان اكككك  السكككك   الثا يكككك  اكككك  المدرسكككك  

يكككككك . سككككككيكون الككككككتعإم بالإلكككككك  البتدا يكككككك  رككككككعوب  بالدراسكككككك  بالإلكككككك  األوكرا 

 .«الروسككككككككككككككككككككككككي  بسككككككككككككككككككككككككهل اعتبككككككككككككككككككككككككاراف مككككككككككككككككككككككككن ا ن

 

ف داميككككر  ككككديروف المتقاعككككد البككككال   ف،  65اكككك   ككككابور ال تتككككار و ككككف بيضككككا عامككككا

وهككككو يعتبككككر بن الحرككككول عإكككككه جككككواز سكككك ر روسككككك  بككككات »ضككككرورياف« مككككك  

 .وركككككككككككككككككككككككككول الكككككككككككككككككككككككككرو   لكككككككككككككككككككككككككه ميإيتوبكككككككككككككككككككككككككول
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سككككيكون الوضكككك  ويمضكككك   ككككا الف: »بمككككا ب هككككم  ككككرروا القضككككاء عإككككه ال اشككككيين 

بكثككككر هكككككدوءاف، كمككككا ككككككان خكككككالل الحقبكككك  السكككككواياتي «، مككككردداف بككككك ل  الدعايككككك  

الروسكككككي  التككككك  ت ككككككد بن موسككككككو تحكككككارب »ال اشكككككيين« و»ال كككككازيين« اككككك  

 .بوكرا يككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككا

 

لكككككن بككككال تر  لككككه األر ككككام ل تتمإكككك  الحماسكككك    سككككها كككككل سكككككان المدي كككك  التكككك  

 .م بلككككككككف  سكككككككك  150كا ككككككككت تضككككككككم  بككككككككل الهجككككككككوم الروسكككككككك   حككككككككو 

 

 30 لكككككه  20ويقكككككر ر كككككي   دارة الحكككككتالل المحإيككككك  ي لي ككككك  باليتسكككككك ، بككككك ن 

ف اككك  المدي ككك  و»حكككوال  ما ككك « اككك  الم  قككك  برمتهكككا  .جكككواز سككك ر تكككوز  يوميكككا

 

ويضككككيف ب سككككف: »الككككوتيرة ل تككككزال دون التو عككككات«، مشككككيراف  لككككه بن عمإيككككات 

ف التككككككد ي  التكككككك  تجريهككككككا بجهككككككزة األمككككككن الروسككككككي  تب كككككك  العمإيكككككك  بيضكككككك   .ا

 

يضككككاف  لككككه  لكككك  شككككعور معمككككم بعككككدم الثقكككك  والتشكككككي ، امككككن يككككدعم بوكرا يككككا 

يخشكككه القمككك  الروسككك ، ومكككن ي ضكككل روسكككيا يخكككاف بن ي عكككت ب  كككه »خكككا ن« بو 

 .»متعامكككككككككككككككككككل« مكككككككككككككككككككن جا كككككككككككككككككككب ب ركككككككككككككككككككار كييكككككككككككككككككككف

 

اككك  هككك ا اإ كككار، ومككك  وركككول ككككاميرات التإ زيكككون مككك  موككككب عسككككرو روسككك  

ول، حيككككو يقكككدم عكككدد كبيكككر مكككن  إبككككات بمكككام مب كككه اإدارة المحإيككك  اككك  ميإيتوبككك 

الحركككككول عإكككككه جكككككوازات سككككك ر، اضكككككل جكككككزء كبيكككككر مكككككن األشكككككخا  الككككك و 

 .ي تتكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككرون، الملكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككادرة

 

ف اكككك  حكككك  نخككككر اكككك  المدي كككك ،  ن  58وتقككككول غالي ككككا االيككككديميروا ا الباللكككك   عامككككا

موضككككو  الحرككككول عإككككه جككككوازات السكككك ر الروسككككي  »ل ي ككككا ش ايمككككا بي  ككككا. ل 

 .«مي  خا فيزال من المحرمات. الج

 


