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 اختفاء أوكرانيا من الخريطة.. احتمال واقعي أم تهويل روسي؟

تتككككوالم المواقككككة الروسككككية المحكككك ر    ككككد  مككككن م  ككككة  /سكككككاو نيككككو   ر يككككة

األوكرانككككين ومككككن أن اسككككتمرار تككككد ا السككككيد ال ر ككككي  عيككككد المككككد   لككككم ال ككككي  

روسكككيا سكككترد  ىكككو   تكككم  لكككه وستوسكككغ نطكككاي ألكككدا ها ال  را يكككة  كككي ال  هكككة 

 .األوكرانيةن  حيث ال تىتصر  تم ال ري

دميتررر    و كككي أخككككر لكككك ت المواقككككةن تحككككدث نالكككي رلككككي  م تكككك  األمككككن الروسككككين

ن و لككككه   ككككر خ يطررررع لم رررر م  ن الخمككككي ن  ككككن  مكانيككككة اختفككككاء أوكرانيككككا  ككككنمدفيرررردي 

   كككاء  يككك"  ن أوكرانيكككا كدولكككة  نتي كككة لككككل مكككا من كككور  حسكككا "  تكككم  تت كككرام

يحككككدث قككككد تختفككككي مككككن خريطككككة العككككالم ن ممككككيفا أن السكككك ي لككككو  خطايككككالم  

 ."وأن روسيا  ال تتحمل مسؤوليت"

و ككككككن م كككككك   وت عككككككاس كككككككيم المسككككككؤول الروسككككككي الك يككككككر حككككككول احتمككككككال 

مككككن خريطككككة العككككالمن يىككككول مككككالر الحمككككداني ال احككككث الخ يككككر  ككككي  أوك لنيرررر  اختفككككاء

ال ككككؤون األورو يككككةن  ككككي حككككوار مككككغ سكككككاو نيككككو   ر يككككة:   تككككم األر  لنككككاه 

حىككككالا ك ككككر  ت ككككير  لككككم أن أوكرانيككككا  اتككككس  ككككي طككككور التىسككككيمن حيككككث تت كككككل 

لمجنسرررريع   مهوريككككاس و داراس مسككككتىتة  ككككن كييككككة ومرت طككككة  موسكككككون ويككككتم مككككن 

لسكككككان منككككاطا أوكرانيككككة واسككككعةن ولككككك ا  مككككغ طككككول أمككككد الحككككري  كككك ن  لم وسرررريع

 ."يمكن ت ييرتاألمر الواقغ الروسي يترسخ  ي تته المناطا وال 

لككككي  دونبرررر   ويتككككا غ الخ يككككر  ال ككككؤون األورو يككككة:  روسككككيا منكككك  ال ككككدء تعككككي أن

م كككرد معرككككة صككك ير   كككي سكككياي حكككري ك يكككر   ينهكككا و كككين ال كككرين وتمتكككد لكككي  

 ىككككط  ككككي السككككاحة األوكرانيككككة واألورو يككككة  ىككككطن و نمككككا ميادينهككككا ممتككككد   تككككم 

متككككداد قككككاراس العككككالم ومحيطاتكككك" وصككككوال حتككككم لتىط ككككين ال ككككمالي وال نككككو ين ا

 ككككالرو  يككككرون أن أوكرانيككككا آككككدس منصككككة لتتكككك مر ال ر ككككي  تككككيهمن ولككككي مككككن 

د عكككككس الكككككلمن  المحصكككككتة  كككككراء  لكككككه و  ينهكككككا السكككككعي لينمكككككمام لتكتتكككككة 

األطتسككككية لمككككمان أمنهككككان ومككككا حككككدث كككككان العككككك  تمامككككا حيككككث تكككككاد تتعككككر  
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آلن لينهيككككار التكككامن حيككككث  ىكككدس األمككككن ودمكككر اقتصككككادلا و اتكككس تحككككس أوكرانيكككا ا

 ."المديونيتين المالية والسياسية ل هاس  ديد  حول العالم

ولهككك ا يختكككد الحمكككداني  لكككم الىكككول:  ككككيم مد يكككدية ي كككدو واقعيكككا  كككي تحككك يرت  

مككككن  مكانيككككة  وال أوكرانيككككا مككككن خارطككككة العككككالمن سككككيما  ككككي  ككككل  ي ككككال  عكككك  

ر يككككة  ككككي تسككككعير الصككككراح ومككككد كييككككة  األسككككتحة المتطككككور ن ولككككو العواصككككم ال 

 ."األمر ال و يىود  دالة لتسعير الحري ولردود  عل روسية أ د

 ككككي المىا ككككل يىككككول األكككككاديمي والخ يككككر  ككككي ال ككككؤون األوكرانيككككةن ختيككككل   يمككككةن 

 ككككي حككككديث مككككغ سكككككاو نيككككو   ر يككككة:   دايككككة مد يككككدية لككككي  لكككك" و ن  ككككي 

سككككككيةن ولكككككك له ال تو ككككككد قيمككككككة  عتيككككككة لتصككككككريحات"ن السككككككاحة السياسككككككية الرو

والتككككي يسككككميها انىككككيين مككككد   2014ويعككككك  كيمكككك" حككككول لككككور  ميككككدان  ككككام 

 ."نية لروسيااألوكرا لمديمق لطيع الر ي الروسي من امتداد الت ر ة

وأردة قككككالي:  منكككك   تككككر  طويتككككة تعمككككد روسككككيا لتو يككككة   ا ككككة النككككاتو لت ريككككر 

حرو هككككا التوسككككعية  تككككم الككككدول الم ككككاور  لهككككان رآككككم أن النككككاتو كككككان ومككككا ال 

ن ولككككككو اآلن سيصكككككك   أكلككككككر قر ككككككا دول لمبلطيرررررر و ولنككككككدا و ت كيرررررر  مو ككككككودا  ككككككي

وسككككانس  طرسكككك وركن ولنتكككك كر لنككككا تصككككريحاس  ايككككدن و ككككولت  ق ككككل  موسرررركو مككككن

الحكككري والتكككي تمكككمنس تعهكككداس صكككريحة  عكككدم ال ال يكككة لمكككم أوكرانيكككا لتنكككاتون 

و ككككان مكككن ال دايكككة م كككرد ح كككة لتتمهيكككد الحكككتيل روسكككيا ولهككك ا  مومكككوح النكككات

 ."ألوكرانيا

ويمككككية   يمككككة:  سككككتت ير الخريطككككة السياسككككية  ككككي أورو ككككا ولكككككن لككككي  كمككككا 

يتوقكككغ مد يكككدية  كككون تككك ول أوكرانيكككا مكككن تتكككه الخريطكككةن  ال  كككي حكككال اسكككتخدمس 

ن  نكككككككككدلا سكككككككككيكون لمسرررررررري  لمنرررررررروو  موسككككككككككو ورقتهكككككككككا األخيكككككككككر  ولكككككككككي

 ."الحالية نفس" لو مومغ سؤال ك له  وسي  و ود

ويسترسككككل الخ يككككر  ال ككككؤون األوكرانيككككة:   عككككد   ككككل الككككرو  و ككككدم قككككدرتهم 

ن وكككككك له اله كككككوم المعكككككاك  لتىكككككواس كييررررر   تكككككم تحىيكككككا ألكككككدا هم  كككككاحتيل

ن وتك ككككد الىككككواس الروسككككية الخسككككالر خي سررررو  األوكرانيككككة  ككككي ال نككككوي  تككككم   هككككة

  هككككاس الىتككككالن  270الفادحككككة نتي ككككة دخككككول من ومككككة ليمككككار  ومن ومككككة أم 
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 كككدأس تصكككريحاس التهديكككد تتعكككالم مكككن روسكككيان ولكككي   ىكككط مكككن مد يكككدية  كككل مكككن 

 ." وتين نفس"  ندما قال أن روسيا لم ت دأ  عد الحري الحىيىية

"ن يختكككككد   يمكككككة لتىكككككول:  ككككككل لككككك ت التصكككككريحاس الروسكككككية لكككككي و تيككككك 

ليسكككككككتهيه اا يمكككككككي والمحتكككككككي الكككككككداختين ولر كككككككغ معنويكككككككاس ال كككككككي  

 ."والمواطنين الرو 

ن 2014وتكككككا غ ميد يكككككدية خكككككيل تصكككككريحات" تتكككككه قكككككالي:   عكككككد انىكككككيي  كككككام 

 ىككككككدس أوكرانيككككككا اسككككككتىيلها وأصكككككك حس تحككككككس السككككككيطر  الم ا ككككككر  لت ككككككرين 

مككككا أن النككككاتو سيمككككمن أمنهككككان ونتي ككككة لكككككل مككككا يحككككدثن قككككد تفىككككد وا تىككككدس أي

 ."أوكرانيا  ىايا سياد  الدولة وتختفي من خريطة العالم

م  تككككو ير األمككككن ألوكرانيككككان  ككككل يهككككت حلرررر  لمنرررر تو وأمككككاة   ككككي الحىيىككككة ال يهككككتم

 الوصكككول  لكككم حكككدود روسكككيا   كككر أوكرانيكككا. كمكككا ي  كككر قكككاد  االتحكككاد األورو كككي 

لالتحرررر د  األوكككككرانيين  تككككم تىككككديم حيككككاتهم  ككككداء مككككن أ ككككل االنتسككككاي  لككككم  مككككوية

وقكككد تككككون النتي كككة أن تفىكككد أوكرانيكككا مكككا ت ىكككم مكككن سكككيادتها وتختفكككي  .لألو وبررر 

 .من خريطة العالم ن و ىا لما نىتت" وسالل   يم روسية

ولفككككس مد يككككدية  لككككم أن  النككككاتو يواصككككلن خي ككككا لتمنطككككا والفطككككر  السككككتيمةن 

يختككككا تهديككككدا حىيىيككككا  الصككككراح العككككالمي االقتككككراي مككككن حككككدود روسككككيان ممككككا 

 ."وموس   ء ك ير من ال  رية
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 مىال  ي  ورين أ ير : ما ا لو خر س الحري  ي أوكرانيا  ن السيطر ؟

تو كككككه الحكككككري  كككككي أوكرانيكككككا أن تكككككدخل  كككككهرلا السكككككاد ن و تكككككم ال  يكككككر / 

ومكككعها الكككرآم مكككن ككككل مكككا يكككدور حكككول ت كككاو  روسكككيا الخطكككوط الحمكككراء التكككي 

ال ككككري   ككككون سككككتوكها خككككيل الحككككرين و ككككن ت ككككاو  ال ككككري الخطككككوط الحمككككراء 

التككككي ومككككعتها روسككككيا مككككن خككككيل مسككككا دت" العسكككككرية ألوكرانيككككا  كككك ن الخطككككوط 

 .الحمراء الحىيىية لتطر ين لم تختري  عد

 لكككك ا مككككا تككككرات ليانككككا  ككككيك  مككككدير  ال ككككرام   ككككي مؤسسككككة كككككور ر األلمانيككككة

(Körber Foundation) ككككككل كيمكككككات أسكككككتا  التكككككاريخ  ال امعكككككة وماي

 "لهمككككا  ككككي م تككككة   ككككورين أ يككككر  مىككككال م ككككتره الكالوليكيككككة األميركيككككة  ككككي

(Foreign Affairs)  األميركيككككةن حككككاوال خيلكككك" است ككككراة مكككك الس الصككككراح

وروسكككيا  كككي  كككي أوكرانيكككا ومكككا قكككد يكككن م  نككك" مكككن موا هكككة أوسكككغ  كككين ال كككري 

 احترام الخطوط الحمراء .حال خرو "  ن السيطر 

ويكككر  الكات كككان أن ككككي الطكككر ين ومكككغ منككك  انطكككيي الحكككري  متكككة مكككن الىوا كككد 

آيككككر المرليككككة التككككي لككككم يعتككككن  نهككككا ولكنهككككا مككككغ  لككككه حىيىيككككةن وت ككككمل ق ككككول 

روسككككيا  مككككداداس األسككككتحة اللىيتككككة والككككد م االسككككتخ اراتي التككككي يىككككدمها الحتفككككاء 

كرانيككككان ولكنهككككا ال تى ككككل الم ككككاركة الم ا ككككر  لتىككككواس ال ر يككككة  ككككي سككككاحاس ألو

 .الىتال

أمكككا قوا ككككد الحككككري الخفيككككة التككككي ومككككعها ال ككككري  ت ككككمل ق ككككول الككككدول ال ر يككككة 

مكككككغ - تكككككم ممككككك  الحكككككري التىتيديكككككة الروسكككككية داخكككككل األرامكككككي األوكرانيكككككة 

طالمكككككا أن  -حرصكككككها  تكككككم أن تخكككككرت موسككككككو مكككككن تتكككككه الحكككككري مه ومكككككة

 .اح ال يؤدو  لم استخدام أستحة الدمار ال املالصر

وحتكككم اآلنن احتكككرم طر كككا الصكككراح لككك ت الىوا كككد آيكككر المرليكككةن ممكككا يكككدل  تكككم 

أن الرليسكككككين األميرككككككي  كككككو  ايكككككدن والروسكككككي  يديميكككككر  كككككوتين ال يريكككككدان 

 .توسيغ دالر  الحري

https://www.foreignaffairs.com/articles/ukraine/2022-07-18/what-if-war-in-ukraine-spins-out-control?utm_medium=promo_email&utm_source=special_send&utm_campaign=election_&utm_content=20220719&utm_term=all-special-send#author-info
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 احتماالس التصعيد

ي أوسكككغ ي ىكككم ممكنكككان  ككك ن انكككدالح حكككر -والككككيم لتككككات ين-ورآكككم ككككل مكككا سككك ا 

 ىكككد ككككان دور األمكككم  خاصكككة  كككي  كككل آيكككاي سليكككة دوليكككة تسكككيطر  تكككم الصكككراحن

المتحكككد  لام كككيان  يمكككا انحكككا  االتحكككاد األورو كككي  لكككم أحكككد أطكككراة الصكككراحن أمكككا 

الواليككككاس المتحككككد   تيسككككس  ككككي ومككككغ يمكنهككككا مككككن  نهككككاء الحككككري  نككككاء  تككككم 

 .أوكرانيا روطهان ونف  األمر ينط ا  تم كل من روسيا و 

وأ ككككار المىككككال  لككككم أن المحادلككككاس  ككككين كييككككة وموسكككككو قككككد انهككككارسن ورآككككم 

ال هكككككود المسكككككتمر  لفكككككه الصكككككراح   نككككك" ال تو كككككد  هكككككود د توماسكككككية أميركيكككككة 

  راير/ كككك اط مككككن العككككام ال ككككارون  24روسككككية تكككك كر منكككك  انككككدالح الحككككري  ككككي 

وتعىيككككدت و  ا أخكككك نا كككككل مككككا سكككك ا  عككككين اال ت ككككار وأمككككفنا  ليكككك" ح ككككم الصككككراح 

و ككككدد ال تككككدان الم ككككاركة والتىنيككككاس ال ديككككد  المسككككتخدمة  يكككك"  كككك ن لكككك ا الختككككيط 

 .يص   ساما

وأومكككك  أن الرآ ككككة الم ككككتركة لترليسككككين  ككككوتين و ايككككدن  ككككي ت نككككي توسككككيغ 

رقعكككككة الحكككككري ال تمكككككمن  كككككدم خرو هكككككا  كككككن السكككككيطر ن ألن أو صكككككراح قكككككد 

رارا متعمككككدا يخككككرت  ككككن نطككككاي السككككيطر  حتككككم  ن لككككم يتخكككك  أو مككككن أطرا كككك" قكككك 

 . التصعيد أو استخدام األستحة النووية

وقككككال الكات ككككان  نكككك" مككككن آيككككر المككككر   أن يحككككدث ل ككككوم نككككووو خككككيل الحككككرين 

ورآككككم  لككككه  كككك ن وقو كككك" ي ىككككم محككككتمي ن ككككرا لتىككككدراس الروسككككية وآمككككو  

م كككككادك موسككككككو المتعتىكككككة  اسكككككتخدام السكككككيد النكككككووون و تيككككك"  ككككك ن التصكككككعيد 

ر مككككن التصككككعيد المتعمككككدن ألن األخيككككر ينطككككوو العرمككككي قككككد يكككككون مخيفككككا أكلكككك 

 . تم أدواس تمكن من خفم"

 نمط الحري ال ارد 

ويكككر  الكات كككان أن أحكككداث الحكككري ال كككارد  قكككد تككككون دلكككيي مفيكككدا ير كككدنا  لكككم مكككا 

قكككد تكككؤول  ليككك" األمكككور  كككي حكككري أوكرانيكككان   كككالن ر  لكككم طكككول الصكككراح خكككيل 

الىككككاد  السياسككككيين والعسكككككريين  تككككم كككككي الحككككري ال ككككارد  ولككككام  الخطككككو لككككد  

ال كككان ين ككككان مكككن الي كككس لتن كككر أن الموا هكككة  كككين الواليكككاس المتحكككد  واالتحكككاد 
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السكككو ياتي انتهكككس  سكككيمن ولككككن ختكككة المع ككك   التكككي تحىىكككس مكككن خكككيل ن كككا  

ال  كككرية مكككن م  كككة صكككراح  كككين قكككوتين نكككوويتين تو كككد  وايكككا م تمكككة لتصكككراح 

وا هككككة وحككككوادث تصككككعيد  رمككككي ط عككككس النصككككة ولح ككككاس كككككادس تىككككغ  يهككككا م

 .اللاني من الىرن الع رين

ور كككك  المىككككال أن يسككككير الصككككراح  ككككي أوكرانيككككا  تككككم نمككككط الحككككري ال ككككارد  

 ي كككهد مراحكككل تككككتم  يهكككا  دار  الصكككراح  تككككم نحكككو  يكككدن تتيهككككا مراحكككل أخككككر  

 .ي تد  يها الصراح  تم نحو مفا ئ و وموو

رار والد توماسككككيين  ككككي طر ككككي الصككككراح وحككككث الكات ككككان  ككككي مىالهمككككا صككككناح الىكككك 

 تكككككم االسكككككتعداد لسكككككيناريو التصكككككعيد آيكككككر المىصكككككود   ديكككككة أك كككككر  كككككدال مكككككن 

 .التحمير الحتمال وقوح تصعيد مىصود

الككككك و  ادس كلا تككككك"  سككككك ي سكككككر ة وسكككككالل -و كككككددا  تكككككم أن مككككك اي الحكككككري 

حىيىككككي وقككككد يح ككككي الرؤيككككة حتككككم  ككككن  -التواصكككل اال تمككككا ي و ككككدم مولوقيتهككككا

 .استراتي ياسأ مل ا
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روسيا وأوكرانيا: لما ا يحتات العالم  لم  حن الىم  من أوكرانيا؟ وكية  

 سيؤلر اتفاي تصديرت  تم المييين؟

BBC/  توصكككككتس روسكككككيا وأوكرانيكككككا  لكككككم اتفكككككاي يسكككككم  لسكككككفن ال كككككحن  نىكككككل

 الىم  من الموانئ األوكرانية  لم  ىية دول العالم.

المتحكككككد   ن اسكككككتلناة صكككككادراس الح كككككوي مكككككن مكككككوانئ وقكككككال مسكككككؤولو األمكككككم 

 ال حر األسود قد يستونة  ي آمون أسا يغ  مو ي االتفاي.

وكككككان الحصككككار الكككك و تفرمكككك" روسككككيا  تككككم تتككككه المككككوانئ قككككد تسكككك ي  ارتفككككاح 

أسكككعار السكككتغ ال  اليكككة و  حكككدوث نىكككد  كككي  عككك  الكككدول التكككي تعكككد األ ىكككر  كككي 

 العالم.

 العالىة  ي أوكرانيا؟كم ت تغ كمية الىم  

 متيون طن. 20ت تغ كمية الىم  المعد لتتصدير والعالىة  ي ال يد حوالي 

وقككككال الككككرلي  األوكرانككككي  ولككككوديمير  يتينسكككككي  ن لكككك ا الككككرقم قككككد يرتفككككغ  لككككم 

 متيون طن  عد حصاد موسم العام الحالي. 75

حصكككاد ونتي كككة لتحكككري الكككدالر   كككي الككك يد منككك   كككهورن مكككن المتوقكككغ أن يككككون 

 ل ا العام أص ر من حصاد األ وام السا ىة.

وتىككككول لككككورا ويت لككككين المتخصصككككة  ككككي األمككككن ال كككك الي  معهككككد ت ككككاتام لككككاو  

 كككي الملكككة مكككن الىمككك  الككك و تنت ككك" أوكرانيكككا  كككاد ن والككك و  30 ن مكككا يصكككل  لكككم 

 متيون طنن لن يتم حصادت ل ا العام. 86ت تغ كميت" 

  ؟كية ألر نىد الىم   تم الدول األخر

 تُعت ر أوكرانيا را غ أك ر دولة مصدر  لتىم   ي العالم.
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 كككي الملكككة مكككن اانتكككات العكككالمي مكككن  يكككس  ككك ور   كككاد  42ولكككي تنكككت   كككي العكككاد  

 كككي الملكككة مكككن  نتكككات  9 كككي الملكككة مكككن  نتكككات العكككالم مكككن الككك ر  و  16ال كككم  و 

 الىم .

الىمكككك   و ككككيو   تككككم تككككولير الحككككري  تككككم الصككككادراس األوكرانيككككةن  كككك ن صككككادراس

 انخفمس. -التي تعد أك ر مصدر ل"  ي العالم -من روسيا 

وال تسكككككتهدة العىو كككككاس ال ر يكككككة قطكككككاح ال را كككككة الروسكككككين كمكككككا أن السكككككفن 

الروسكككية التكككي تحمكككل منت كككاس  را يكككة ال تُمنكككغ مكككن دخكككول مكككوانئ دول االتحكككاد 

األورو كككي. لككككن الككككرمتين يىكككول  نهكككا أ اقكككس الصكككادراس مكككن خكككيل التسككك ي  كككي 

 غ أسعار التومين والتولير  تم الد عاس.ر 

ويىكككككول  نكككككه التنميكككككة األ ريىكككككي  ن أوكرانيكككككا وروسكككككيا تككككك ودان أ ريىيكككككا  كككككاد  

  ي الملة من احتيا اتها من الىم . 40 وكلر من 

متيكككون طككككن مكككن ال كككك اء  ككككي  30لكنككك" يؤكككككد أن الحكككري أدس  لككككم نىكككد  واقككككغ 

وسككككعار ال كككك اء  ككككي  مككككوم  ككككي الملككككة   40أ ريىيككككا. وسككككالم لكككك ا   يككككاد   نسكككك ة 

 الىار .

 فككككي ني يريككككان سككككا د  لككككه  ككككي  يككككاد  أسككككعار المككككواد ال  اليككككة األساسككككية ملككككل 

  ي الملة. 50ال استا والخ    نس ة 

و الملكككلن  ككك ن الكككيمن يسكككتورد  كككاد  أكلكككر مكككن متيكككون طكككن مكككن الىمككك  سكككنويا  مكككن 

 أوكرانيا.

الفتككككر   ككككين ينككككاير/ وتىككككول األمككككم المتحككككد   ن االنخفككككا   ككككي اامككككداداس خككككيل 

 كككي  42ككككانون اللكككاني ومكككايو/ أيكككار سككك ي ارتفا كككا   كككي أسكككعار الطحكككين  نسككك ة 

  ي الملة  ي اليمن. 25الملة والخ    نس ة 

و ككككي سككككوريان التككككي تعت ككككر مككككن ك ككككار المسككككتوردين لتىمكككك  األوكرانككككين تمككككا ة 

 سعر الخ  .

أخ ككككار االتفككككاي  ككككين واآلن  ككككدأس أسككككعار الىمكككك  العالميككككة تككككنخف   عككككد سككككماح 

 روسيا وأوكرانيا.
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لكككككن لككككورا ويت لككككي تىككككول  نكككك" مككككا لككككم يككككتم  ككككحن كميككككة ك يككككر  مككككن الىمكككك  

األوكرانكككين  ككك ن العديكككد مكككن الكككدول  كككي ال كككري األوسكككط وأ ريىيكككا سكككتعاني مكككن 

 النىد.

وتىككككول  ن  لكككك ا سككككيد غ أسككككعار الخ كككك   لككككم االرتفككككاح أكلككككر  ككككي لكككك ت الككككدولن 

  ي  ىدر ك ير من االمطرا اس اال تما ية .األمر ال و من  ون" أن يتس

 ما لي الخطة لر غ الحصار؟

وقّعكككس روسكككيا وأوكرانيكككا اتفاقكككا  مكككغ األمكككم المتحكككد  وتركيكككا لفكككت   ممكككر  حكككرو  

  ي ال حر األسود.

 ويىول مسؤولون  ن الخطة تتممن:

أن تىكككوم سكككفن أوكرانيكككة  تو يككك" السكككفن التكككي تحمكككل الىمككك   كككي طريكككا دخولهكككا 

 ن ميات الموانئ المت مةوخرو ها م

 موا ىة روسيا  تم لدنة ألناء تحره ال حناس

 أن تىوم تركيا  تفتي  السفن لتهدلة مخاوة روسيا من تهريي األستحة

أن يُسكككككم  لتصكككككادراس الروسكككككية مكككككن الىمككككك  واألسكككككمد   كككككالمرور   كككككر ال حكككككر 

 األسود

 من ال و سيُؤّمن سفن ال حن التي تستخدم الممر ال حرو؟

ارتفعككككس تكككككالية تككككومين السككككفن التككككي تككككدخل ال حككككر األسككككود  ىككككي ال كككك و لىككككد 

 الروسي ألوكرانيا.

 ككككي الملككككة  10 ككككي الملككككة أو  5و رمككككس  عكككك   ككككركاس التككككومين رسككككوما  ت تككككغ 

 من قيمة السفينة لترحتة الواحد .

آيكككر أن نيكككل رو كككرت  مكككن  لويكككد  مارككككس أسوسيي كككن ن ولكككي ليلكككة صكككنا ة 

 يعني انخفاما   ي تكالية التومين.التومينن يؤكد أن االتفاي 
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ويىككككول:   نكككك" يمنحنككككا األمككككل  امكانيككككة اسككككترداد الىمكككك  مككككن المككككوانئ األوكرانيككككة 

 و  اد  تفعيل الت ار  .

 و ود ممر  حرو سمن؟ يصّدر  دون كية كان الىم 

 ككككي الملككككة مككككن صككككادراتها  90ق ككككل الحككككرين كانككككس أوكرانيككككا ترسككككل أكلككككر مككككن 

 ال  الية   ر ال حر.

 ككككر  الحصككككار  تككككم موانلهككككان كانككككس تحككككاول تصككككدير أك ككككر قككككدر ممكككككن  و عككككد

   ر الطري ال رية  استخدام ال احناس والىطاراس.

مكككككن خككككيل  قامكككككة  طكككككري  -ويحككككاول االتحكككككاد األورو ككككي المسكككككا د   كككككي  لككككه

تمككككامن  ن تتككككي   ككككحن الىمكككك  األوكرانككككي مككككن مككككوانئ  تككككم  حككككر ال تطيككككان 

يمككككا . وخككككيل  انككككي مككككن الرحتككككة  لككككم ومككككن مينككككاء  كونسككككتانتا   ككككي رومانيككككا أ

 كونستانتان يمكن نىل الىم   صنادل ال حن   ر نهر الدانوي.

لكككككن  حككككد  الم ككككاكل الرليسككككية التككككي توا كككك" لكككك ت الخطككككة تتملككككل  ككككي أن سكككككه 

الىطكككار األوكرانيكككة أ كككر  مكككن ن يراتهكككا  كككي  ىيكككة أورو كككا. ولككك ا يعنكككي أن يكككتم 

األوكرانيككككة ومككككن لككككم   ككككاد   تفريككككغ الىمكككك  مككككن  ر ككككاس الىطككككار  نككككد الحككككدود

 تحميتها  تم  ر اس الىطاراس األورو ية.

وتسكككت ري الرحتكككة ليلكككة أسكككا يغ ككككي يع كككر الىمككك  أورو كككا ويصكككل  لكككم المكككوانئ 

  تم  حر ال تطيا.

متيككككون طككككن  ىككككط مككككن الىمكككك   1.5ويىككككول اتحككككاد ت ككككار الح ككككوي األوكرانككككي  ن 

  ي أقصم تىدير يتم تصديرت  هريا   ه ت الطريىة.

 مييين طن من الىم   هريا . 7ق ل الحرين كانس أوكرانيا تصدر و

 

 

 


