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 ال خطر داهماً.. اتفاق خفي خفف من حدة الصراع بين روسيا وأوكرانيا 

بينمةةةةةا تاتةةةةةرا العمييةةةةة  العسةةةةةكري  الروسةةةةةي  مةةةةةن دخةةةةةو   ةةةةة رها  العربيةةةةة  

واالقتصةةةةادي ل اةةةةمن العةةةةال  لةةةة  السةةةةادسل وايةةةةم الةةةةرر  مةةةةن الخسةةةةا ر العسةةةةكري  

ااةةةةد ك ةةةةف بعةةةة  الخبةةةةران اةةةةن ااتاةةةةاده  بةةةة ن  .يةةةةدق نةةةةاقوس الخطةةةةر بعةةةةد

 .الصراع بين البيدين قد ت  احتواؤه إلم حد ما

ورأوا أن دا ةةةةةرة الحةةةةةرا لةةةةة  تةةةةةتخط حةةةةةدود أوكرانيةةةةةال أ  أن ةةةةةا لةةةةة  تت ةةةةةاو  

"الخطةةةةةوط الحمةةةةةران"ل وللةةةةةن وااةةةةةاً لتاريةةةةةر ن ةةةةةرت  م يةةةةة  "اةةةةةورين أايةةةةةر " 

 .ركي األمي

 تفاصي  اتفاق خفي أنال الموقف

كمةةةةا أواةةةةحم المعيومةةةةام أن اتفاقةةةةاً ريةةةةر معيةةةةن بةةةةين روسةةةةيا وال ةةةةرا وتحديةةةةدا 

د بت نةةةا الصةةةراع المبا ةةةرل كا ةةةف  أن للةةةن تةةة  ررةةة  اسةةةتمرار  أميركةةةال كةةةان تع ةةةا

الةةةةدو  ال ربيةةةة  اةةةةي مةةةةد أوكرانيةةةةا بالسةةةةتت وحتةةةةم اةةةةر  العاوبةةةةام المتتاليةةةة  

 .ايم روسيا

هةةةلا االتفةةةاق قةةةد أتبةةةم اعاليتةةة ل خصوصةةةاً اةةةي  ةةة  رربةةة  الةةةر يس وأاةةةاام أن 

األميركةةةةيل  ةةةةو بايةةةةدنل ون يةةةةره الروسةةةةي اتديميةةةةر بةةةةوتين ايةةةةم باةةةةان تيةةةةن 

 .الحرا اي حدودها

وررةةةة  للةةةةنل أ ةةةةار التاريةةةةر إلةةةةم مخةةةةاوف   ةةةةرم اةةةةي ا ونةةةة  األخيةةةةرة مةةةة  

اسةةةةتمرار الصةةةةراع حةةةةو  احتمةةةةا  خرو ةةةة  اةةةةن السةةةةيطرة لي ةةةةدد أمةةةةن واسةةةةتارار 

 .عال  ب كمي ال

واست ةةةةة د بت ديةةةةةد بةةةةةوتين األخيةةةةةر حةةةةةو  توسةةةةةي  الحةةةةةرا ل عي ةةةةةا "حربةةةةةاً 

حةةةاً باسةةةت داف دو  أوروبيةةة  أكتةةةر مةةةن مةةةرةل اةةةي حةةةين أكةةةد بايةةةدن  إقييميةةة "ل ميوا

مةةةةةراراً أنةةةةة  لةةةةةن يرسةةةةة  قةةةةةوام ألوكرانيةةةةةال وبالتةةةةةالي ال يررةةةةةا اةةةةةي توسةةةةةي  

 .اال تباكام
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نيةةةةة  العمةةةةة  الروسةةةةةي وأكةةةةةد أنةةةةة  مةةةةةن الممكةةةةةن أن تسةةةةةت دف الاةةةةةوام األوكرا

باةةةةةربام محةةةةةددة ألهةةةةةداف اسةةةةةكري ل كمةةةةةا مةةةةةن الممكةةةةةن ل ةةةةةله الاةةةةةربام أن 

تةةةةن ال مةةةةا يتسةةةةبا بةةةةرد اسةةةةكر  روسةةةةي قةةةةد يمتةةةةد إلةةةةم داخةةةة  أرااةةةةي دو  

 .الناتو

إلةةةم للةةةنل أ ةةةار إلةةةم أن اتسةةةاع نطةةةاق الصةةةراع الروسةةةي األوكرانةةةي المحتمةةة  قةةةد 

 .يكون بسبا ا   المفاواام

 ال  ر السادس

مييةةةةة  العسةةةةةكري  الروسةةةةةي  اةةةةةي أوكرانيةةةةةا تةةةةةدخ  األسةةةةةبوع الاةةةةةاد  يةةةةةلكر أن الع

 ةةةة رها السةةةةادس وسةةةةط  مةةةةود المفاواةةةةام واةةةةد  التوصةةةة  إلةةةةم حيةةةةو  رسةةةةمي  

 .تلكر

ومنةةةةل للةةةةن الوقةةةةمل اصةةةةطفم مع ةةةة  الةةةةدو  ال ربيةةةة  إلةةةةم  انةةةةا كييةةةةف داامةةةة  

 .إياها بالستت والعتاد

"اسةةةةتف ا ي "ل اةةةةي حةةةةين حةةةةلرم موسةةةةكو مةةةةراراً مةةةةن أن سياسةةةة  النةةةةاتو هةةةةله 

منب ةةةةة  إلةةةةةم أن اسةةةةةكرة دو  أوروبةةةةةا ال ةةةةةرقي  لةةةةةن تةةةةةؤد  إلةةةةةم م يةةةةةد مةةةةةن 

 .االستارار
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 بعيدا ان "المرت ق ".. " ياطين"  ديدة ب وكرانيا تراا أوروبا 

ت ةةةةةاو  الايةةةةة  األوروبةةةةةي مسةةةةة ل  الماةةةةةاتيين األ انةةةةةا  سةةةةةكا  نيةةةةةو  اربيةةةةة  

الاةةةةخم  التةةةةي أرسةةةةيت ا دو  ال ةةةةرا المو ةةةةودين اةةةةي أوكرانيةةةةال إلةةةةم األسةةةةيح  

 .إلم تين البتدل اي    مخاوف من ت ريب ا من هنان

ل ت ةةةةكي  اولةةةةوديمير  ييينسةةةةكي واةةةةي بدايةةةة  الحةةةةرال أايةةةةن الةةةةر يس األوكرانةةةةيل

ل وم متةةةةة  اسةةةةةتيعاا الماةةةةةاتيين األ انةةةةةا "الفييةةةةة  الةةةةةدولي"مةةةةةا وصةةةةةف  بةةةةةة

 .الاتا  إلم  انا قوات  اي الحرا م  روسيا الراربين اي

ل مؤكةةةدة أن "مرت قةةة " أن هةةةؤالن الماةةةاتيين م ةةةرد روسةةةيا اةةةي الماابةةة ل تعتبةةةر

 .قوانين الحرا ال تنطب  ايي  

وحةةةلر مراقبةةةون مةةةن خطةةةورة األمةةةرل ألنةةة  يحةةةدا اواةةةم سةةةتت اةةةي أوكرانيةةةال 

كمةةةةا أن هةةةةؤالن الماةةةةاتيين قةةةةد يكتسةةةةبون خبةةةةرة اسةةةةكري  ت ةةةةدد الةةةةدو  األوروبيةةةة  

ن األ انةةةةا الةةةةلين سةةةةااروا إلةةةةم انةةةةدما يعةةةةودون إلي ةةةةال كمةةةةا حةةةةدا مةةةة  المسةةةةيحي

 .أا انستان وسوريا ايما مام 

التةةةةي ال يتوقةةةةف  األسةةةةيح  المتطةةةةورة أمةةةةا ا نل اةةةةالاي  األوروبةةةةي ينصةةةةا ايةةةةم 

 .ل ااد تا  اي األيد  الخط أوكرانيا ال را ان إرسال ا إلم 

 .ومنب  الاي  هنال هو رياا ا لي  التي تواا مكان هله األسيح 

كةةةةن   مةةةةن تتبةةةة  وقةةةةا  مسةةةةؤولون أميركيةةةةون إن ةةةة  ال يمتيكةةةةون الوسةةةةا   التةةةةي تم

 .األسيح  التي يرسيون ا إلم أوكرانيال بعد تسييم ا اند الحدود البولندي 

ت ريةةةةةا  أمةةةةةا و يةةةةةرة الةةةةةدااع الت ةةةةةيكي ل يانةةةةةا ت ةةةةةيرنوخواال ااةةةةةد أقةةةةةرم بةةةةة ن

ا أمةةةةر ال مفةةةةر منةةةة ل بحسةةةةا موقةةةة  "نا ةةةةونا  إنترسةةةةم" مةةةةن أوكرانيةةةة  أسةةةةيح 

 .األميركي المتخصص اي ال ؤون العسكري  واالستراتي ي 

ولكةةةةرم ت ةةةةيرنوخواا: "مةةةةن الصةةةةعا تفةةةةاد  ت ريةةةةا األسةةةةيح ل إل لةةةة  نةةةةتمكن 

 ."من من  للن اي يوروستايا السابا  وربما لن نت نب  اي أوكرانيا

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%81%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%B1+%D8%B2%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%8A&contentId=1540599
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A&contentId=1540599
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7&contentId=1540599
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B2%D9%82%D8%A9&contentId=1540599
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9&contentId=1540599
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7&contentId=1540599
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8+%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9&contentId=1540599
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8+%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9&contentId=1540599
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اةةةي اتصةةةاالم  "النةةةاتو" العديةةةد مةةةن دو وإ ان هةةةلا الخطةةةر المحةةةدقل انخرطةةةم 

مةةة  كييةةةف ب يةةة  إطةةةتق ن ةةةا  تتبةةة  األسةةةيح  التةةةي وصةةةيم إلي ةةةال ب رقةةةا  قياسةةةي  

ريةةةةةةر مسةةةةةةبوق ل اةةةةةةمن ح مةةةةةةام المسةةةةةةاادام ال ربيةةةةةة  لموا  ةةةةةة  ال  ةةةةةةو  

ناةةةةت اةةةةن الروسةةةةيل واةةةة  مةةةةا لكةةةةرم صةةةةحيف  "ااينن ةةةةا  تةةةةايم " البريطانيةةةة  

 .مسؤولين مطيعين ايم هله االتصاالم

واةةةةي السةةةةياق نفسةةةة ل قةةةةا  مصةةةةدر لصةةةةحيف  "التةةةةايم " البريطانيةةةة  إن الحكومةةةة  

 .األوكراني  تعم  بالفع  ايم ت  ي  ن ا  تتب  بمساادة الدو  ال ربي 

وقةةةةا  أحةةةةد المسةةةةؤولين إن كةةةة  األسةةةةيح  تصةةةة  إلةةةةم  نةةةةوا بولنةةةةدال حيةةةةا يةةةةت  

ي ةةةةر  تفكيك ةةةةا وواةةةةع ا داخةةةة   ةةةةاحنام كبيةةةةرة  ناي ةةةةا إلةةةةم الحةةةةدودل حيةةةةا

 .وأخرى ص يرة وأحيانا داخ  سيارام خاص  لتنطي  إلم داخ  أوكرانيا

وأاةةةةاف أنةةةة  بعةةةةد تيةةةةن اليح ةةةة ل ي  ةةةة  ال ةةةةرا مواقةةةة  تيةةةةن األسةةةةيح  "وأيةةةةن 

يةةةةةلها ب ةةةةةةا األوكرانيةةةةةةون وإلا كةةةةةان يسةةةةةةتخدمون ا أ  ال أو إلا بايةةةةةةم مو ةةةةةةودة 

 ."داخ  تين البتد أ  ال
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تحلير من سيناريوهام مخيف .. مالا لو قرر بوتين قط  إمدادام ال ا  ان  

 أوروبا اي ال تان؟ 

اتفةةةةة  اةةةةةيفا حياةةةةة  برنةةةةةامى أمةةةةةا وران الخبةةةةةر  ايةةةةةم أن أوروبةةةةةا  ال  يةةةةةرة 

تحةةةةبس أنفاسةةةة ا اةةةةي انت ةةةةار قةةةةرار الةةةةر يس الروسةةةةي اتديميةةةةر بةةةةوتين ب ةةةة ن 

األوروبيةةةةون اةةةةن داةةةة  أوكرانيةةةةا اسةةةةكريا إمةةةةدادام الطاقةةةة ل واسةةةةتبعدا أن يتخيةةةةم 

 .ودبيوماسيا وماليا

وبحسةةةةةا أسةةةةةتال السياسةةةةة  الدوليةةةةة  اةةةةةي  امعةةةةة  برمن  ةةةةةا  الةةةةةدكتور سةةةةةكوم 

لوكةةةاسل اةةةمن األوروبيةةةين ال يعيمةةةون مةةةا الةةةل  سةةةيفعي  الةةةر يس الروسةةةيل وهةةة  

 سيوقف إمدادام ال ا  والطاق  ان األوروبيين أ  ال؟

ر يس الروسةةةةي ايةةةةم اعةةةة  للةةةةن اسةةةةيكون وقةةةا  لوكةةةةاس إنةةةة  اةةةةي حةةةةا  أقةةةةد  الةةة 

اصةةة  ال ةةةةتان صةةةةعبا  ةةةةدا ايةةةةم الةةةدو  األوروبيةةةة  التةةةةي كانةةةةم المخةةةةاطر محدقةةةة  

 .ب ا منل بدن الحرا الروسي  ايم أوكرانيا

" 1ومةةةةن المنت ةةةةر اسةةةةت ناف اةةةةب ال ةةةةا  الروسةةةةي ابةةةةر خةةةةط "نةةةةورد سةةةةتري  

ايةةةةا الخمةةةةيس بعةةةةد انت ةةةةان الصةةةةيان  الدوريةةةة ل لكةةةةن األوروبيةةةةين يتو سةةةةون مةةةةن نو

 .بوتين الل  لوت اي تصريحام ل  بوقف إمدادام الطاق  ان أوروبا

وبينمةةةا تحةةةدا اةةةن مناق ةةةام وخطةةةط  ةةةرم بةةةين الحكومةةةام األوروبيةةة  مةةةن أ ةةة  

 -إي ةةةاد مصةةةادر بدييةةةة  لي ةةةا  الروسةةةي ولكةةةةن ايةةةم المةةةدى البعيةةةةد أ ةةةار لوكةةةةاس

إلةةةةةم أن  -( مةةةةةن برنةةةةةامى "مةةةةةا وران الخبةةةةةر"20 7 2022اةةةةةي حديتةةةةة  لحياةةةةة   

روبيةةةةين م بةةةةرون ايةةةةم تحمةةةة  التكيفةةةة  العاليةةةة  ليحةةةةرا متةةةة  األوكةةةةرانيينل األو

 .وايي   إخبار ال ماهير اي حا  ت  قط  التدا   ان  

ريةةةةر أن أسةةةةتال السياسةةةة  الدوليةةةة  اةةةةي  امعةةةة  برمن  ةةةةا   ةةةةدد ايةةةةم اةةةةرورة 

اسةةةتمرار الةةةدو  األوروبيةةة  اةةةي داةةة  أوكرانيةةةا مةةةن أ ةةة  أن تحاةةة  النصةةةر ايةةةم 

واةةةةع ا العسةةةةكر  اةةةةعيف  ةةةةدا وتكبةةةةدم خسةةةةا ر كبيةةةةرة روسةةةةيا التةةةةي قةةةةا  إن 

 .خت  الحرا لكن ا رر  للن تريد استست  أوكرانيا وإ الت ا من الو ود
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 الدا  العسكر  ألوكرانيا

مةةةةةن   تةةةةة ل أ ةةةةةار ر ةةةةةيس تحريةةةةةر صةةةةةحيف  "هندسةةةةةبتم" األلمانيةةةةة  ماتيةةةةةاس 

  برورمةةةةان إلةةةةم أن أوروبةةةةا تنت ةةةةر قةةةةرار الةةةةر يس الروسةةةةي ب ةةةة ن إمةةةةدادام ال ةةةةا

والطاقةةة ل وهةةةي ريةةةر مت كةةةدة مةةةن موقفةةة  ررةةة  مةةةا صةةةرت بةةة  اةةةي ط ةةةران أمةةةس 

التتتةةةةان بةةةة ن  ةةةةرك  ال ةةةةا  الروسةةةةي  العمتقةةةة  "رةةةةا برو " سةةةةتفي بةةةةة"كام " 

الت امات ةةةةا ت ةةةةاه امت  ةةةةال وقةةةةا  إن هداةةةة  هةةةةو التيةةةةويا ل وروبيةةةةين وال ةةةةرا 

 .بارورة وقف مساادت   ألوكرانيا

ألوروبةةةا اةةةي حةةةا  نفةةةل الةةةر يس الروسةةةي ت ديةةةده ورسةةة  برورمةةةان صةةةورة قاتمةةة  

باطةةةة  إمةةةةدادام الطاقةةةة  وال ةةةةا  اةةةةن األوروبيةةةةينل وقةةةةا  إن ةةةةا سةةةةتكون معاةةةةي  

 .كبرى لدو  مت  ألمانيا والنمسا وت يكوسيوااكيا

لكنةةة  اسةةةتبعد أن ياةةةد  بةةةوتين ايةةةم هةةةله الخطةةةوة ألنةةة  بحا ةةة  إلةةةم أمةةةوا  لتمويةةة  

عةةةةاني مةةةةن التبعيةةةة  لروسةةةةيا ررةةةة  أن حربةةةة  ايةةةةم أوكرانيةةةةال ماةةةةرا بةةةة ن ألمانيةةةةا ت

%ل ولةةةةللن تعةةةةار  بةةةةرلين 40احتيا ات ةةةةا مةةةةن ال ةةةةا  الروسةةةةي تايصةةةةم إلةةةةم 

 .تسييط العاوبام ايم ال ا  الروسي بعكس النفط والوقود الروسيين

واةةةةةن مةةةةةوالم الحةةةةةرا ومةةةةةن سيصةةةةةر  أوال الةةةةةروس أ  األوروبيةةةةةونل أ ةةةةةار 

أن الصةةةةراع ال ر ةةةةيس تحريةةةةر صةةةةحيف  "هندسةةةةبتم" اةةةةي حديتةةةة  ليحياةةةة  إلةةةةم 

يةةة ا  مسةةةتمرا اةةةي  ةةةرق أوكرانيةةةال وأن الاةةةوام الروسةةةي  تكبةةةدم خسةةةا ر كبيةةةرة 

بسةةةةبا الةةةةدا  العسةةةةكر  األميركةةةةي والبريطةةةةاني لياةةةةوام األوكرانيةةةة ل واةةةةي حةةةةا  

اسةةةةتمر هةةةةلا الةةةةدا  اسةةةةيكون النصةةةةر حييةةةةف أوكرانيةةةةا وانةةةةدها يترا ةةةة  بةةةةوتين 

 .وي د ناالة ليمفاواام م  كييف

الناةةةةد الةةةةدولي أكةةةةد أن توقةةةةف إمةةةةدادام ال ةةةةا  الروسةةةةي وكةةةةان تاريةةةةر لصةةةةندوق 

 .ان أوكرانيا سياود إلم ترا   الناتى المحيي وإلم الركود

 

 

 


