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 اتفاق الحبوب بين موسكو وكييف.. هل يحدث اختراقا دبلوماسيا؟ 

مكككككل دخكككككول الحكككككرب الروسكككككي  ا وكراعيككككك   ككككك رها  سككككككاز عيكككككو   ربيككككك  

إسككككلعبولى السككككادرى يككككرن مراقبككككون رن توقيككككل روكراعيككككا وروسككككياى ال معكككك   كككك  

اتفككككككاقين معفعككككككلين مككككككل تركيككككككا وا مكككككك  المتحككككككد  ب كككككك ن تعككككككدير الحبككككككوب 

والمعت كككككات ال را يككككك   بكككككر البحكككككر ا سكككككودى وبم كككككارك  ا مكككككين العكككككا  ل مككككك  

المتحكككد ى رعتوعيكككو شكككوتيرياى يمإكككل بكككادر  إي ابيككك  يمككككن البعكككا   لي كككا  حكككداث 

التككك  تعكككد اختكككراق دبلوماسككك  سكككلم  قكككد يوقكككف ع يكككف الكككد   كككرا  هككك   الحكككرب 

وتسككككمت اقتفاقيكككك  لكييككككف باسككككت عاف  .رخلككككر ر مكككك  دوليكككك   كككك  ال ككككرن الحككككال 

 ككككحع ا للحبككككوب مككككن البحككككر ا سككككود إلككككع رسككككواق العككككال ى والتكككك  وقككككل  لي ككككا 

و يككككران مككككن البلككككدين ب كككككل معفعككككل وت عبككككا بحككككر  ال لككككور  لككككع لاولكككك  

 .واحد  رو التعا ت خالل المراس 

فكككككاق الككككك ز تب كككككع العبكككككر   ككككك  تلبي ككككك  ويكككككرن مراقبكككككون وخبكككككرا  رن هككككك ا اقت

العملككككك  دون مع عكككككاتى ي ككككككل بارقككككك  رمكككككل للخكككككرو  مكككككن ا  مككككك  العالميككككك  

هكككك   ى ورعكككك  قككككد يفككككتت كككككو   كككك   ككككدار حككككرب روكراعيككككا الخليككككر  التكككك  خلفت ككككا

الحككككربى  بككككر إ ككككال  عككككوت الدبلوماسككككي  والحككككوار والمعككككالت الم ككككترك   لككككع 

 .عوت السالح

لككككن محللكككين يخكككرين يحككك رون مكككن الوقكككو،  ككك   ككك  تفكككا ل مفكككرلى معكككوهين إلكككع 

ا  عككككككدات الدوليكككككك  المتعككككككار    كككككك   رن ح كككككك  الخككككككالف وحدتكككككك  وت ككككككارب

و لي ككككا ركبككككر مككككن رن تكككك   اتفاقيكككك  ال كككك ا  هكككك  ى والتكككك  ربمككككا وقع ككككا  روكراعيككككا

اللر كككان ر عكككا للحكككر  وللكككتمل  مكككن التسكككبب ب يكككاد  حكككد  ر مككك  ال ككك ا  الدوليككك  

اقسكككككتراتي ي  ككككككال مت  كوع مكككككا مكككككن ركبكككككر معت ككككك  ومعكككككدرز السكككككلل ال  ا يككككك 

 .وال ر ى والت  باتت ت دد بوقو، م ا ات واسع  حول العال 

وتعلي كككككا  لكككككع  لكككككوى ي كككككول تيمكككككور دويكككككدار الخبيكككككر والمست كككككار اققتعكككككادز 

الروسككككك ى  ككككك  حكككككوار مكككككل سككككككاز عيكككككو   ربيككككك :   ككككك  ش كككككون اقت امكككككات 
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بت ككككخ  المتبادلكككك  بككككين ال ككككرب وروسككككيا با تعككككال ر مكككك  ال كككك ا  بالعككككال  والتسككككبب 

رسكككككعار  وارتفا  كككككا ال عكككككوع ى  كككككفن هككككك ا اقتفكككككاق يعكككككدر   ككككك  إلكككككار حكككككراو 

لكسككككب الككككررز العككككا  العككككالم  وعيككككل إ تكككك   يمككككا يخكككك   الكككككرملين سياسكككك  مككككن

بدايككك  التسكككوي  ل ككك   ا  مككك  الحاليككك ى وهككك ا اقتفكككاق حكككول الحبكككوب ربمكككا ب ككككل 

 ".الحرب

 إن الككككرور ع حككككوا اإن حتككككع بفسكككك ال   حيككككث يمكككككن ال ككككولى حسككككب دويككككدار:

ر سككككا  حكومككككات شربيكككك ى وخلككككن معككككاي داخككككل بلككككدان ال ككككرب لككككير  كككك  عككككالت 

ساسككككت ا وقادت ككككا بمككككا  كككك   لككككو الوقيككككات المتحككككد ى وب كككك ا يمكككككن ال ككككول رن 

 كككرب ويمكعككك  تاليكككا لكككرح الككككرملين يكككرن رعككك  يعتعكككر  ككك  إدار  المعركككك  مكككل ال

تعككككدير الحبككككوب وال يككككوت  مبككككادرات وحلككككول مككككن موقككككل قككككو ى  ككككالو   لككككع رن

للخككككار  سكككيععكر إي ابككككا  لككككع مختلكككف دول العككككال ى وخاعكككك  تلككككو  مكككن روكراعيككككا

وق  كككو  لكككع  التككك  تعكككف ا روسكككيا بالعكككدي   وهكككو  امكككل يخكككر  ككك ل موسككككو

 ".ا قدا   لع ه   الخلو 

تعككككدير  ويسترسككككل الخبيككككر اققتعككككادز الروسكككك   كككك  الحككككديث  ككككن اقتفككككاق  لككككع 

اقتفككككاق يمكككككن بككككين موسكككككو وكييككككفى قككككا ال:  دور تركيككككا  كككك  هكككك ا  بككككوبالح

وعكككككف  رعككككك  إمكككككر  العالقككككك  البعكككككا   بكككككين روسكككككيا وتركيكككككا رشككككك  الخال كككككات 

والتبايعككككات بيع مككككاى وهككككو مككككا ي ككككد  مإككككاق  لككككع كيفيكككك  التعككككاون المإككككال  بككككين 

الخعكككككو   ي كككككاد وبلكككككور  حلكككككول اي ابيككككك  لمع كككككالت ور مكككككات يت كككككرر مع كككككا 

تعليككككل  ال ميككككل حككككول العككككال ى كمككككا هكككك  ا  مكككك  ا وكراعيكككك  ومككككا سككككببت  مككككن

 ".وإ رار لسالسل التوريد وا مداد العالمي  وق سيما ال  ا ي  مع ا

  ككككل سككككيتمخ   ككككن هكككك ا اقتفككككاق  ككككيو،  ككككو تعككككالح  وإي ككككاب  قككككد يم ككككد 

ى يكككرد دويكككدار:  شالبكككا ععككك  وست ككككل ل ككك  الدبلوماسكككي   سككككات السكككالح وت ليكككب

الحككككرب السككككاخع  ب وكراعيككككا رو ارهككككا  كككك   كككك ر سككككبتمبر ال ككككاد  رو خككككالل  عككككل 

الخريكككككف الم بكككككل كمكككككا رتوقكككككلى و ليككككك  ربمكككككا سع ككككك د حيع كككككا إ كككككاد  هيكلككككك  

ديككككداى وتاليككككا تخفيككككف المعككككامالت الخار يكككك  الروسككككي  مككككل اقتحككككاد ا وروبكككك  تح

الع وبككككات المفرو كككك  مككككن قبلكككك   لككككع روسككككياى وبدايكككك  العمككككل الم ككككترو والبحككككث 

معككككا بككككين الككككرور وا وروبيككككين  كككك  سككككبل ا ككككاد  ا مككككن والسككككال  مككككن  ديككككد 

 ".ل ارت  
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مكككن   ت ككككا ت ككككول قعككككا بككككد ان الباحإككك  اققتعككككادي  والخبيككككر  بالعالقككككات الدوليكككك ى 

مكككا تككك   بكككر هككك ا اقتفكككاق هكككو حلحلككك  واحكككد   ككك  ل كككا  مكككل سككككاز عيكككو   ربيككك :  

مكككككن الم ككككككالت الم معككككك  العا مككككك   كككككن الحكككككربى والمتعل ككككك  بكككككا من ال ككككك ا   

العككككالم ى لكككككن هعككككاو لبعككككا الكإيككككر مككككن الملفككككات والم كككككالت المع ككككد  ا خككككرن 

 ككككك  والع وبكككككات ال ربيككككك  المفرو العال ككككك ى كالمتعكككككل  مكككككإال باللاقككككك  والمعكككككادن

 ". لع روسيا

وت ككككيف بككككد ان:  ربمككككا يم ككككد هكككك ا اقتفككككاق والتسككككوي  التكككك  تمخكككك   ع ككككا 

بخعكككو  الحبكككوب وال كككالل إلكككع إ كككا    كككو تفكككاهم  عو كككا مكككاى بحيكككث تع ب كككا 

ا مكككا يتعلكككن مع كككا بمو كككو، الكككعفل تسكككويات تدري يككك  ل  مكككات ا خكككرن وق سكككيم

وال كككا  خاعككك  ورععكككا  لكككع م ربككك  مكككن حلكككول  عكككل ال كككتا ى لككككن هككك   الحلحلككك  

المتوقعككك  قككككد تككككت  بككككوتير  باهتكككك  وبلي كككك ى وي ككككب الحكككك ر مككككن ا  ككككرال بالتفككككا ل 

هعككككا حيككككث رن الحككككرب م ككككتعل  والخال ككككات ق  الككككت  لككككع ر ككككدها بككككين لر كككك  

 ".العرا،

تعككككدير الحبككككوب بككككين موسكككككو وكييككككف هكككك  ا ولككككع بككككين وتعتبككككر عككككف   إ ككككاد  

 .الدولتين مع  اعدق، ا  م 

وي كككمل اقتفكككاق السكككماح للسكككفن ا وكراعيككك  بتعكككدير الحبكككوب وع ل كككا  بكككر ميكككا  

البحكككككر ا سكككككودى  لكككككع رق تتعكككككر  ل كككككا ال كككككوات البحريككككك  الروسكككككي  ورن يكككككت  

مككككن قبككككل ا لككككراف  المككككواعو ا وكراعيكككك  تفتي كككك ا  عككككد الككككدخول والخككككرو  مككككن

 .الم ارك     ر اي  اقتفاق وتوقيع  للت كد من خلوها من  حعات رسلح 

كبككككر الككككدول المعككككدر  للمككككواد ال  ا يكككك   كككك  وتعككككد كييككككف وموسكككككو مككككن بككككين ر

ت الحبكككوب ترا عكككا كبيكككرا مبا كككر  بعكككد بكككد  الحكككرب وقكككد  ككك دت عكككادرا .العكككال 

 .بين البلدين

وتسكككبب توقكككف عكككادرات الحبكككوب  ككك  ارتفكككا، ا سكككعار ب ككككل كبيكككرى ومكككن  ككك ن 

 .ر م  ال  ا  العالمي  اتفاق إسلعبول رن يخفف من ول  
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 ديون روكراعيا  لع موا د دولي  ومحلي 

 

قككككال مفككككو  الحكومكككك  ا وكراعيكككك   دار  الككككدين العككككا  يككككورز  ال ككككرق ا وسككككل 

الم سسكككككات الماليككككك  الدوليككككك  بوتسكككككا يكككككو  الخمكككككيرى إن كييكككككف تتحكككككدث إلكككككع 

 .الكبكككككرن بخعكككككو  سكككككبل خفككككك  مكككككد و ات الكككككديون  ككككك  المسكككككت بل ال ريكككككب

 

و كككا ت التعكككريحات بعكككد يكككو  مكككن ملالبككك  روكراعيكككا دا عي كككا الكككدوليينى بمكككا  ككك  

 لككككككو ال ككككككون ال ربيكككككك  وكبككككككرن  ككككككركات اقسككككككتإمار  كككككك  العككككككال ى بت ميككككككد 

المتعاقعكككك   لككككع المككككد و ات لمككككد   ككككامين حتككككع تككككتمكن مككككن تركيكككك  مواردهككككا 

الحكككككرب مكككككل روسكككككيا... وسكككككر ان مكككككا د مكككككت الحكومكككككات ال ربيككككك  الكبكككككرن 

 .والعكككككككككككككعادين التككككككككككككك  رقر كككككككككككككت كييكككككككككككككف خلكككككككككككككو  الت  يكككككككككككككل

 

وقكككال بوتسكككا  ككك  مككك تمر عتمككك  مركككك  اقسكككتراتي ي  اققتعكككادي  البحإككك  وم كككر  

ت مككككل الم سسككككات الماليكككك  الدوليكككك . ا سككككاليب ال اعوعيكككك   كييككككف: دعتحككككدث ري ككككا

ون مختلفكككك أ. ور ككككاف رعكككك  دمككككن السككككابن  واعكككك  قلككككيالت التحككككدث يمكككككن رن تككككك 

 .« كككككككككن اإليكككككككككاتى لكععكككككككككا عاق كككككككككعا هككككككككك   المسكككككككككا ل مكككككككككل الكككككككككدا عين

 

ت رن تكككد ل روكراعيكككا لعكككعدوق الع كككد  ور كككار بوتسكككا إلكككع رعككك  مكككن المفتكككر  عتريكككا

ركإككككر ممككككا تحعككككل  ليكككك ى م ككككددات  لككككع رن ترتيككككب  2022الككككدول   كككك   ككككا  

ر ممككككككن  ككككك  التكككككروف الحاليككككك أ. وقكككككال: برعكككككامد  ديكككككد للعكككككعدوق دشيككككك 

دعتحككككدث مككككل عككككعدوق الع ككككد الككككدول  و ككككركا  يخككككرين ب كككك ن الحلككككول الممكعكككك . 

 .«عحتكككككا  إلكككككع سكككككيول  مكككككن العكككككعدوق لتعكككككوي  هككككك   التكككككد  ات الخار ككككك 

 

وت كككير ت كككديرات روكراعيكككا إلكككع رن تككككاليف الحكككرب إلكككع  اعكككب اعخفكككا  إيكككرادات 

ت قكككككدر  خمسككككك  تى رو  ال كككككرا ب تخلكككككف   ككككك ات ماليكككككا  2.5مليكككككارات دوقر  ككككك ريا

 ككككك  الما ككككك  مكككككن العكككككاتد المحلككككك  ا  مكككككال  قبكككككل الحكككككرب. وتفيكككككد حسكككككابات 
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 كككك  الما كككك  مككككن العككككاتد  25اققتعككككاديين بكككك ن  لككككو يككككد ل بككككالع   السككككعوز إلككككع 

 . ككككككك  الما ككككككك  قبكككككككل العكككككككرا، 3.5المحلككككككك  ا  مكككككككال ى م ارعككككككك  مكككككككل 

 

رك  اللاقكككك  الحكوميكككك  و لككككع العككككعيد الككككداخل ى رمككككرت الحكومكككك  ا وكراعيكككك   كككك 

دعا توشكككككا  روكراعيكككككاأ بالحعكككككول  لكككككع موا  ككككك  مكككككن م لكككككر الكككككو را  قبكككككل 

إمكاعيككككك  رن تعفككككك  رز خلكككككوات  ككككك  مسكككككعاها لتخفيكككككف الكككككديون مكككككن الكككككدا عين 

 .الككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككدوليين

 

ور ككككار مرسكككككو  ع كككككرت  الحكومكككك   لكككككع موقع كككككا ا لكتروعكككك  إلكككككع رن م لكككككر 

أ الكككككو را  وعكككككف العمكككككل ا دارز الخكككككا  بككككككدعا توشا أ  ب عككككك  دشيكككككر مكككككر  

ب ككككك ن التمكككككار الموا  ككككك  مكككككل حملككككك  السكككككعداتى بحسكككككب مكككككا روردتككككك  وكالككككك  

ت  لككككع دعا توشككككا أ اقتفككككاق مككككل م لككككر  دبلككككومبرألأ ل عبككككا . ويتعككككين ري ككككا

 .الو را  ب  ن درز إ را ات  يما يتعلن بتعفي  ال رول الحالي أ للدين
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 ا بي  يك ف هل ت ود وا علن كييف بم اتالت؟ البيت 

إدار  بايككككدن ر لككككت الموا  كككك   لككككع للككككب روكراعكككك  للككككا رات مسككككير   العربيكككك  

ك كككككككف المتحكككككككدث باسككككككك  البيكككككككت ا بكككككككي  لل  كككككككايا مسكككككككلح  بعيكككككككد  المد 

اقسككككتراتي ي ى  ككككون كيربككككك ى رن و ار  الككككد ا، ا ميركيكككك  تبحكككككث مككككا إ ا كاعكككككت 

 .المست بلتستليل إرسال لا رات م اتل  إلع روكراعيا    

وقككككككككال كيربكككككككك  للعكككككككككحا يينى ال معكككككككك ى إن  إدار   الككككككككر ير ا ميركككككككككك  

ت ككككككرز است عكككككا ات روليكككككك  ب كككككك ن  كككككدون ت ويككككككد روكراعيككككككا  بايككككككدن  كككككو 

تى لكككككن هكككك   الخلككككو  ليسككككت بال كككك   الكككك ز يمكككككن تعفيكككك    كككك  المككككدن بلككككا را

 ."ال ريب

 "تردد"

 كككك  السككككياق  اتكككك ى ر ككككادت عككككحيف   وول سككككتريت  ورعككككال  ا ميركيكككك ى بكككك ن 

إدار  بايككككدن ر لككككت الموا  ككككك   لككككع للكككككب روكراعكككك  للكككككا رات مسككككير  مسكككككلح  

   كككك  بعيككككد  المككككدن خ ككككي  وقككككو، اللككككا رات والتكعولو يككككا الحساسكككك  المسككككتخدم

 .ععا ت ا ب يدز الرور حال ه يم  ال وات ا وكراعي 

وقككككال مسكككك ولون رميركيككككون للعككككحيف ى ال معكككك ى إن المسكككك ولين  كككك  روكراعيكككككا 

-لكككا رات مسكككير  مككككن لكككرا   إ  كيككككو 4للبكككوا قبكككل ركإككككر مكككن  ككك رين إرسككككال 

 ."س  شراز إي ل1

ق تككككين كمكككا ر ككككا وا رن  إدار  بايككككدن تكككرددت  كككك  الموا  كككك   لكككع هكككك ا الللككككب ى 

إلككككع  ككككدد مككككن المخككككاوف   ككككملت احتمككككال خسككككار  التكعولو يككككا المت دمكككك   كككك  

 ."ساح  المعرك ى وتدريب ا وكراعيين  لع ت  يل اللا رات

 "عواري   هيلفاير 4حمل 

إلككككع  لككككو ر كككك  المتحككككدث باسكككك  البعتككككاشونى الع يككككب البحككككرز مايككككو كا كككككاى 

 و ار  الكككككد ا، التعليكككككن  لكككككع لكككككا رات  شكككككراز إي كككككل  المسكككككير . وقكككككال إن 

https://ara.tv/2mfzm
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تعمكككل  ككككن كإككككب مككككل كييككككف لتكككو ير ال ككككدرات الحاسككككم  التكككك  تحتا  ككككا روكراعيككككا 

ت رن  البعتككككككاشون ق يعلككككككن  لككككككع المككككككداوقت   كككككك  سككككككاح  المعرككككككك  ى م ككككككيفا

 ."الداخلي 

وو ككككن  وول سكككككتريت  ورعكككككال ى  كككككفن لكككككا رات  شكككككراز إي كككككل  قكككككادر   لكككككع 

 60ل  عاحي ككككا عككككواري   هيلفككككاير ى  يمككككا يبلكككك  لككككو 4حمككككل مككككا يعككككل إلككككع 

تى ويمكع ا التحلين لمسا     .ميل 200قدما

ي كككار إلكككع رن الوقيكككات المتحكككد  قكككدمت الم كككات مكككن اللكككا رات التكتيكيككك  ا عككك ر 

ت التككككك  تسكككككتخد   ككككك   مليكككككات اقسكككككتلال، واقسكككككت داف  لكككككع شكككككرار  ح مكككككا

 العع كككككا  ال كككككبت ى و بومكككككا ى و سويت كككككبليد ى لككككككن لكككككا رات  شكككككراز إي كككككل  

 .د  ب كل كبير بالعسب  ل وكراعيينتمإل قدر   دي

 مسا د   سكري   ديد 

تى ر لعككككككت الوقيككككككات المتحككككككد  مسككككككا د   سكككككككري   ديككككككد   وال معكككككك  ري ككككككا

ت  270ب يمككككك    وكراعيكككككا معتومكككككات مد عيككككك   4مليكككككون دوقر ت كككككمل خعوعكككككا

 ديككككد   اليككككك  الدقككككك  مككككن لكككككرا   هيمكككككارر . وبكككك لو تككككككون وا كككككعلن  ودت 

وحككككد  مككككن قا  ككككات العككككواري  المكككك كور  التكككك  يمكككككن  20كييككككف مككككا م مو كككك  

 .حمل ا  لع مدر ات خفيف 

مسككككير  ه وميكككك  مككككن لككككرا   580كمككككا ت ككككمل ال ككككحع  ال ديككككد  مككككا يعككككل إلككككع 

 .وست ى و ن كيرب   يعيكر ش

يكككك كر رعكككك  معكككك  اعلككككالق العمليكككك  العسكككككري  الروسككككي   لككككع ا را كككك  ا وكراعيكككك  

 برايكككككر الما ككككك ى ت هبكككككت الوقيكككككات المتحكككككد  كمكككككا شيرهكككككا مكككككن دول  24 ككككك  

ت   .ال رب إلع مسا د  كييف  سكريا

ت مكككككن ا سكككككلح  مكككككن م كككككادات لللكككككا رات والكككككدبابات    كككككد تل كككككت كييكككككف رلعاعكككككا

 .  الت  ن عواري  متلور   دات والسفنى 

ت  ت  ككككر يا  كككك  حككككين هككككددت روسككككيا مككككرارات بكككك ن تلككككو ال ككككحعات سككككتكون هككككد ا

 .ل وات ا ولا رات ا
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