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 انهيار النظام السياسي العالمي

 :عودة  العالقات دونها تحالفات وجيوبوليتيك النظام اآلحادي أوروبا –واشنطن  –روسيا 

فؤاد خشيش .د  

 

 مقّدمة 

موضوع المواجهة العسكرية وتداعياته  تشع بروسيا على مهاجمة أوكرانيا، على اعتبار  ُتقِدم أن أحد  ع يتوق  لم 
لت، خاصة أن أوروبا وجيوسياسيا   ودوليا   إقليميا   المعق دة، دا   تحو  بعد نهاية الحرب العالمية الثانية إلى  مجد 

ة العسكريةعن الصراعات  بعيدةأوروبا  ظل تجغرافيا صدامية تتصارع فيها  روسيا وأوكرانيا، بعد أن  طويلة  لمد 
 .من الزمن

من  الكلمةما تحمله  بكل  مواجهة مباشرة بين الغرب وروسيا  باتت في حقيقة األمر،الحالية،  المواجهة لكن 
 سيظل  العسكري  الروسي التدخل بعد أنهستراتيجية األمن الروسي لم تضع نصب أعينها اأن  نتصو روال  .معنى

كما أن أوكرانيا وضعت في اعتبارها أن الغرب سوف ؛ الغرب بقيادة الواليات المتحدة األمريكية مكتوف األيدي
م لها  وخاصة حلف الناتو والقوى الكبرى. ،المساعدة الالزمة يقد 

ا من نوفمبر  دةمطالب  2021طرحت روسيا بدء  توجهت بها إلى حلف "الناتو" والواليات المتحدة، تحت  محد 
على أن هذه الضمانات صارت  المرحلةالخطاب الروسي الرسمي في تلك  ورك زعنوان الضمانات األمنية. 

مت ُقد  ضرورية ألمنها. وصيغت المطالب المتعلقة بهذه الضمانات في وثيقتين متشابهتين إلى حد كبير، 
مة"الناتو"، والثانية إلى اإلدارة األميركية. وفي هاتين الوثيقتين، وخاصة  الوثيقة  إحداهما إلى قيادة حلف  المقد 

االستراتيجي، الذي سعت إلى تحقيقه بالسياسة لعدة  -بدقة عن هدف روسيا السياسي  ُيعب رإلى "الناتو"، ما 
هذا الهدف هو المرجع الذي ي وبالتال. 2022فبراير  24ثم حاولت الحصول عليه بواسطة الحرب منذ  ؛أسابيع
ا المعيار  يتعي ن ُتقاس في ضوئه  الذيتقدير نتائج الحرب على أساس ما تحقق منه، وما لم يتحقق. وهو أيض 

 هذه النتائج.
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قيام الجيش  إلى أد ىوهو ما ؛ مع موسكو األزمةبعد تصاعد  التطوراتسلسلة من  األوكرانيةشهدت األزمة 
 . األوكرانيةثرها الحدود إعلى  اجتاح واسعةعسكرية  عملية بشن  الروسي 

 أهدافهالعسكرية لموسكو لتحقيق  القو ة إلظهارفي الوقت الذي سعى فيه الرئيس الروسي فالديمير بوتين و 
مواقف الدول الغربية وحلف الناتو   تبن تحيث  ،الردود  الدولية المتباينةمن  سلسلة األزمةأفرزت هذه  ،الخارجية
عدة دول  اتخذتفيما  ؛سلسلة من العقوبات للضغط على الجانب الروسيل فرضها ، معالحربتجاه  معارضة

 أوكرانيا. تدخل عسكري في  تنفيذ موسكو فيأحقي ة لهذه الدول  رأت إذ ،للجانب الروسيدة مؤي   مواقف

 

 دوافع وخلفيات

التي يمكن إجمالها في تراكمات و  ،العديد من الدوافع والخلفيات تحر كها األوكرانية –ال شك أن الحرب الروسية 
أنتجتها طبيعة النسق الدولي والنظام العالمي الذي أعقب الحرب الباردة، ونهاية القطبية الثنائية التي كانت تقوم 

على  ركية على فرض مفردات الهيمنةيوقدرة الواليات المتحدة األم، على أساس الصراع بين الغرب والشرق 
عرف بروسيا االتحادية، بعد يُ بعد تقزيم االتحاد السوفييتي والتمكن من إرجاعه إلى حدود جغرافية لما  ،العالم

 .انفراط عقد المعسكر الشرقي

الجيوسياسية  التحو التإلى بعد إشارته  ،”واشنطن بوست“ صحيفة فيله  مقالفي  ،ديفيد إغناطيوس المعل قيؤكد 
العالمية بسبب الحرب األوكرانية المشتعلة، أن العالم يعيد ترتيب نفسه، والمثال هو كوريا الشمالية التي أصبحت 

 .قريبة من روسيا والصين

ت عن الرغبة في وتخل  والتأثير، اقتربت كوريا الشمالية  من الصين وروسيا،  للقو ةفي اللعبة الدولية “: ويضيف
دموقف بيونغيانغ  ويمث لالتعامل مع الواليات المتحدة.  إعادة ترتيب عالمي يحدث في أعقاب  علىعالمة  المتشد 

 ”.الحرب بأوكرانيا

شراكات  قو ةبين الشرق والغرب. ورغم  ،وبشكل حاد منقسما ،فإن العالم بات  ،ومع استمرار الحرب في أوروبا 
من كوريا الشمالية  كل  وتقوم ضمن هذا االنقسام العالمي  أيضا . قوي  أن معسكر أعدائها  إال   ،الواليات المتحدة
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مثل  ،فيما تحاول الدول المتأرجحة ؛األسلحة والصواريخ لروسيا المحاصرة، حسب البيت األبيض بإرسالوإيران 
 *ى المتصارعة.تحويط رهاناتها بين القوى العظم ،السعودية واإلمارات العربية المتحدة وتركيا

https://www.alquds.co.uk/%d9%88%d8%a7%d8%b4%d9%86%d8%b7%d9%86-
* 

تي، وحصول أوكرانيا على امع تفكُّك االتحاد السوفي 1991تعود أصول القضية األوكرانية المعاصرة إلى العام 
التي تعهَّدت بموجبها روسيا  ،”رة بودابستمذك  “، جرى توقيع 1994استقاللها في نفس العام. وفي العام 

تي ااالتحادية باحترام حدود أوكرانيا في مقابل تخلِ ي كييف عن ترسانتها النووية الموروثة عن االتحاد السوفي
لصالح روسيا. لكن سرعان ما فرضت الحسابات الجيوبوليتيكية نفسها على شرق أوروبا، مع اتجاه حلف الناتو 

د ، 2009و 2004. وبين عامي 1999ريات التشيك والمجر وبولندا للحلف، عام فانضمَّت جمهو  ؛شرقا   للتمد 
دول من شرق أوروبا، بعضها من الجمهوريات السوفيتية السابقة )بلغاريا، إستونيا، التفيا، ليتوانيا،  9ت انضم  

ومقدونيا الشمالية.  من الجبل األسود كل  رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، ألبانيا، كرواتيا(، ثم لحقت بها بعد ذلك 
ل نحو نصف الدول  14نحو  2020و 1999للحلف بين  انضم توأصبح إجمالي عدد الدول التي  دولة، تشكِ 

 .1949األعضاء في الحلف الذي تأسس عام 

وترى روسيا أن انضمام هاتين  .ولم يعد متبقيا  من الدول العازلة بين روسيا والناتو سوى بيالروسيا وأوكرانيا
الناتو التي ُعقدت  قم ةتصاعدت مخاوفها مع مخرجات وقد  ؛ين إلى الناتو يعني حصارها داخل حدودهاالدولت

، عندما رحَّب الحلف بتطلع أوكرانيا وجورجيا لنْيل عضويته، 2008في العاصمة الرومانية، بوخارست، عام 
وهو ما كان، من وجهة النظر الروسية، بمنزلة إعالن لحرب ممتدة بين روسيا والغرب. فبدأت روسيا سلسلة 

-ن االنضمام للحلف، وكانت البداية بالحرب الروسيةمن المواجهات العسكرية لمنع هاتين الجمهوريتين م
األوكرانية، -، وقيام روسيا بضم إقليمي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، ثم الحرب الروسية2008الجورجية، عام 

 *، ثم قيام روسيا بإعالن ضم شبه جزيرة القرم األوكرانية 2014عام 

، مركز الجزيرة 2022مايو  3ومستقبل النظام الدولي، األوكرانية -د عصام عبد الشافي، الحرب الروسية- *
 :  https://studies.aljazeera.net/ar/article/5361للدراسات. الرابط
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إذ لم يعد سر ا  أن الحرب في الحقيقة تدور بين الطرف  ،بعد يوم يوما  يزداد التوتر الحاصل بين روسيا والغرب 
لكن األطراف العظمى  ؛الروسي والغربي، وتحديدا  أميركا، وفقا  لما يتم من دعم علني سياسي وعسكري مباشر

 صر حتحاول االبتعاد عن المواجهة العسكرية المباشرة قدر اإلمكان لتفادي حصول حرب عالمية ثالثة، كما 
س األميركي جو بايدن قبل الغزو، عندما قال إن األمر سيكون بمثابة حرب عالمية إذا بدأ األميركيون بذلك الرئي

 .والروس بتبادل إطالق النار

بل وجعله  ،وتشير األحداث إلى أن الطرف الغربي يصب  الزيت على النار بزيادة الدعم العسكري ألوكرانيا
كما صر ح بذلك أكثر  ،يا ليست مستعجلة في عمليتها العسكريةروس أن لكن من الواضح  .أكثر نوعية وِدق ة

 *من سياسي وعسكري روسي 

 ، مركز الجزيرة للدراسات.2022أبريل  24اد، الحرب الروسية األوكرانية.. إلى أين، عي  خالد -*

الكرملين تقنيات  استخدامالمراقبون ووسائل اإلعالم الدولية حول  تحد ث ،األوكرانية –في بداية الحرب الروسية 
لة والهجمات السيبرانية المضل  العسكرية على األرض والمعلومات  القو ةعت بين تنو  التي  ،مختلطة في الحرب

تحالف من  ِقبلروسيا هجمات سيبرانية بشكل أقل خطورة من  تلق تكما  .وعمليات تخريب البنية التحتية
مع أوكرانيا، مما حدا بالبعض إلى االعتقاد بانتهاء عصر فوا بأنهم متعاطفون وِص المتطوعين الدوليين الذين 

  .وهو ما أتت بنقيضه الحرب نفسها ؛الحروب التقليدية وبدء حقبة جديدة من الحروب الحديثة األقل دماء  

وشيء تقريبا  ؛ بين إلى أوكرانيا شيء، وهو ما يفعله الغرب مع إفالته من العقاب والمدر  إرسال األسلحة  إن
السماح للنزاع باالنتشار مباشرة إلى أراضي دول الناتو. من الواضح أن موسكو ليست مستعدة لذلك.  تماما  آخر 

 .لكن الواليات المتحدة، على ما يبدو، تشارك روسيا رغبتها في منع التصعيد غير المنضبط

كين، ورئيس وكالة ولذلك، يمكن القول إن التواصل بين مدير المخابرات الروسية الخارجية، سيرغي ناريش
 .جي دالمخابرات المركزية األميركية، وليام بيرنز، بشأن مسألة االستقرار االستراتيجي خبر 

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/11/14/7376254/ 
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هموا الروس بالمسؤولية عن أي حالة غير مفهومة. األمر يت  في الغرب، اعتادوا على إمكانية، بل وجوب، أن 
ةألكثر إثارة للدهشة هو ا المسؤولين الغربيين ووسائل اإلعالم على  ِقبلما من  حد  الفعل المتحفظة إلى  رد 

لالحادث الذي وقع في قرية بشيفودوف البولندية.  منذ بداية الصراع في أوكرانيا، سقط صاروخ على  مر ة ألو 
لهستيريا معادية لروسيا، لكن الغرب  دا  جأراضي دولة عضو في الناتو. وكما لو أن ذلك كان لحظة مناسبة 

 .بصورة غير عادية في تقويم الوضع وعقالنيا   ،بشكل مريب هادئا  بدا 

ماذا يعني ذلك؟ يشير ذلك إلى أن الواليات المتحدة غير مستعدة إلثارة صراع مع روسيا على أراضي الناتو. 
إليه مثل هذا التصعيد في التوتر. حتى لو بذلت أوكرانيا أو بولندا نفسها  يؤد يفواشنطن تدرك ما يمكن أن 

حلف شمال األطلسي إلى صدام عسكري مباشر مع روسيا، فمن المستبعد أن ينجحا.  لجر  قصارى جهدهما 
ثاق من مي 5، ناهيكم بالمادة 4فبوضوح، ال تريد واشنطن وال عواصم أوروبا الغربية اللجوء إلى آليات المادة 

 الناتو.

فبعد مضي أكثر من سبعة أشهر على الصراع الذي اشتمل على عديد من األسلحة واألدوات غير التقليدية، 
دفإن الحرب ما زالت تقليدية من حيث السالح األكثر فاعلية ونطاق العنف الذي يعتقد مراقبون أنه  كيف  سيحد 

بت في خسائر للبنية التحتية تسب  الضاربة الروسية  لقو ةافإن  ،كييف لالقتصادات لكلي ةتنتهي المعركة. فوفقا  
، فيما بلغ إجمالي األوكرانيين الذين مشر دمليون شخص  3.4وتركت  ،مليارات دوالر 108األوكرانية تزيد على 

فإنه حتى منتصف سبتمبر  ،وبحسب األمم المتحدة. مليون شخص 6.5وا الجئين إلى دول الجوار نحو فر  
آالف.  8شخص، والمصابين نحو  5800ي، بلغ عدد القتلى من الجانب األوكراني أكثر من )أيلول( الماض

تشير االستخبارات الغربية إلى آالف القتلى في صفوف  ،وبينما ال تزال األرقام مجهولة على الجانب الروسي
 القوات الروسية واألوكرانية.

النيران الثقيلة  وقو ةبتركيز من القوات البرية  ،أوكرانيافق المراقبون على أن روسيا تخوض حربا  تقليدية في يت   
ها، وذلك جنبا  إلى جنب مع استخدام كل تقنيات قواعد اللعبة المختلطة في محاولة عدو  التي تهدف إلى تدمير 
 في ،في كلية الدراسات العليا البحرية في مونتيري بكاليفورنيا سكوت جاسبر المحاِضرإلنجاز أهدافها. ويقول 

الجزئية لجنود االحتياط يشير إلى التزامها  العسكرية مقال بمجلة "ناشيونال إنترست"، إن قرار موسكو بالتعبئة 
من حرب المعلومات  الهجينة،لكن من المؤكد أن اإلجراءات . القوى بحرب تقليدية طويلة األمد في أوكرانيا
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، سترافق السالح التقليدي الستنفاد القوى األوكرانية والهجمات السيبرانية وتخريب البنية التحتية لخطوط الطاقة
 وداعميها الغربيين.

أن التواصل مستبعد كليا  بين الواليات المتحدة  حكما  بلوغ التوتر في أوكرانيا مستويات عالية ُمقلقة ال يعني 
عقد تفاهمات بين وروسيا. فهناك تقييم جديد عند بعض مراكز الدراسات االستراتيجية يشير الى توافر مناخ ل

إيقاف الحرب الدائرة، ويتم بموجبها توزيع قواعد االشتباك البارد على أسس   إلى تؤد يقد  ،الدولتين الكبيرتين
تين للقو  حديثة، تأخذ في االعتبار إبقاء الفضاء األوروبي تحت تأثير الضغوط األمنية واالقتصادية، وتفتح 

من أجل ضبط التمرُّد الذي خرج عن السيطرة على  ،من خلف الستارارتين قنوات جديدة تسمح بالتعاون الجب  
 الساحتين الصينية واألوروبية. 

أكدت في توصيات مؤتمر الحزب الشيوعي األخير  ،بينغ لوالية ثالثة دت للرئيس شي جينجد  الصين التي 
سياسة االنفتاح، وهي تتجنب اعتبارها حليفا  عسكريا  لروسيا في الحرب األخيرة في أوكرانيا، وتكتفي بتأكيد 

في تبادالتها التجارية مع الدول الغربية. وبعض الشركات الصينية  يؤث رعالقاتها المميزة مع موسكو، بما ال 
العقوبات التي تفرضها الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي  لوصولبا  تجن  عل من نشاطها في روسيا قلَّصت بالف

 .*على روسيا إليها

https://anbaaonline.com/news/180649* 

فهي تعتبرها جزءا  ال يتجزأ من تاريخها ؛ دولة مجاورة لها مجر دال تنفك روسيا عن التذكير بأن أوكرانيا ليست 
أهمية كبيرة لصالت الدم والروابط العائلية بين الروس واألوكرانيين،  روسيا وثقافتها وفضائها المعنوي. وتعطي

 قبل أن تتأسس جمهورية أوكرانيا على يد  البالشفة. فكيف ذلك؟

ن بأن الرئيس الروسي فالديمير بوتي يذك رفي كل خطاباته المتعلقة بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، 
، "عمل فالديمير لينين وأصدقاؤه 1917أوكرانيا تأسست على يد البالشفة. فبعد انتصار الثورة البولشيفية عام 

 ضد مصالح روسيا من خالل فصل جزء من أراضيها التاريخية وتمزيقها".

 2022-03-24 ،دينالمياموقع قناة 

 وكرانياأحدود 
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تاء في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك  ومقاطعتي خيرسون استف، جرى  2022  أيلولفي نهاية سبتمبر/ 
توزابوروجيا ، حيث  تم التوقيع على  ،سبتمبر 30في  ،بالفعلو السكان لالنضمام إلى االتحاد الروسي.  صو 

وأن تستمر  ،اتفاقيات بشأن انضمام هذه المناطق األربع إلى روسيا. يجب أن تكون الفترة االنتقالية عدة سنوات
دت هذه المعاهدات الحدود الجديدة للدولة األوكرانية ، والتي تقلصت أراضيها بشكل حد  . 2026حتى عام 

ا حول الحدود التي ستبقى الدولة األوكرانية في المستقبل.  كبير. في الوقت نفسه ، يظل السؤال مفتوح 

نيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومنطقتي خيرسون نشرت روسيا المعاهدات التي سيتم بموجبها انضمام جمهوريتي دو 
 .وزابوروجيه إلى األراضي الروسية

 :وأهم ما جاء في هذه المعاهدات

=يتم تحديد حدود مناطق جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومنطقتي خيرسون وزابوروجيه من خالل 
 .حدودها في يوم انضمامها إلى االتحاد الروسي

 .ربعة الجديدة المرتبطة بأراضي دول أجنبية هي حدود الدولة الروسية=حدود الكيانات األ

كانون الثاني/ يناير  1=ستتم تسوية قضايا الخدمة العسكرية في المناطق الجديدة خالل فترة المفاوضات حتى 
 .2026من عام 

 .ن الروسيةللقواني وفقا  ام باإلنابة حك   ِقبل=سيتم تشكيل حكومتي منطقتي خيرسون وزابوروجيه من 

 .=ستستمر سلطات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين بممارسة سلطاتها حتى تشكيل حكومتين جديدتين

 التنفيذ من تاريخ التصديق على المعاهدات. حي زالوثائق بشكل مؤقت من تاريخ التوقيع وتدخل  تطب ق=

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2022/10/03/943530-novie-regioni-prisoedinyatsya-
v-granitsah-oblastei 

 

رسمت الحدود الجديدة للدولة األوكرانية خطا  في مرحلة طويلة من التطور ، عندما كانت أوكرانيا تمتلك أكبر 
عت الدولة األوكرانية أراضيها. وكان آخر "استحواذ" هو شبه وس  مساحة في تاريخها. خالل الحقبة السوفيتية ، 
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جزيرة القرم ، التي تم نقلها إلى أوكرانيا السوفيتية. في الوقت نفسه ، لم يتم حل التناقضات األقاليمية ، التي 
ا من دول مختلفة لعدة قرون. تعايشت المعق  دتها الطبيعة حد   دة والمتناقضة لألقاليم الفردية التي كانت جزء 

القومية الجاليكية في مناطق  مؤي ديعلى ذلك ، فإن وجود  القومية الجاليكية مع األيديولوجية الشيوعية. عالوة
ستخدم في كثير من األحيان في الصراع بين المجموعات المختلفة في الحزب ونظام الدولة يُ غرب أوكرانيا كان 

 في جمهورية أوكرانيا السوفيتية  انذاك.

ا من  ،2014 آذار/لت أحداث مارسشك   روسيا ، بداية انهيار الدولة عندما أصبحت شبه جزيرة القرم جزء 
الذي بدأته كييف في أبريل من نفس العام ، مخاطر  ،األوكرانية. خلق الصراع العسكري في شرق أوكرانيا

في السنوات  ،السياسة التي انتهجها الرئيس السابق بترو بوروشنكو أد تإضافية على وحدة أراضي أوكرانيا. 
إلى استبعاد المناطق الخارجة عن السيطرة  ،في الواقع ،تسك الشعبيتينتجاه جمهوريتي لوهانسك ودوني ،الالحقة

من فضاء سياسي واقتصادي واحد. وهكذا  ُخلقت الظروف لمزيد من التفكك في البالد. واصل الرئيس الحالي 
 غرب.للبالد ، فولوديمير زيلينسكي، تعميق الصراع مع روسيا، وإخضاع السياسة الخارجية األوكرانية لمصالح ال

لعملية عسكرية خاصة  من سياسة كييف ، مما خلق مخاطر جديدة  2022إطالق روسيا في فبراير  غي ريُ لم 
الدول الغربية. سعت الواليات المتحدة  ِقبللتفكك الدولة األوكرانية. تم تشجيع هذه السياسة في أوكرانيا من 

واالتحاد األوروبي إلى استخدام كييف ضد روسيا ، على أمل إحداث أكبر قدر من الضرر لالقتصاد الروسي. 
من خالل استفزاز السلطات األوكرانية لمواصلة الصراع في شرق البالد ، وتقديم المساعدة االقتصادية من 

ة وتخصيص مساعدات واسعة النطاق ، ساهم الغرب في الواقع في انهيار الدولة خالل المؤسسات المالية الدولي
سياسة تفاقم الوضع في شرق البالد ، والتي كانت الدول الغربية مهتمة بها  أد تاألوكرانية. ونتيجة لذلك ، 

 بشكل خاص ، إلى خسائر إقليمية جديدة.

الحرب بالفعل إلى تشكيل حدود  أد ت. من ناحية أخرى ، فإن عملية انهيار الدولة األوكرانية قد تستمر ،وعليه
جديدة للدولة األوكرانية. ال يمكن تحقيق أهداف نزع السالح ، التي أعلنها الرئيس الروسي ، دون تغيير النظام 
السياسي في كييف. من ناحية أخرى ، تعتمد الدولة األوكرانية على المساعدات االقتصادية الخارجية من الدول 

غربية التي تدعم االقتصاد األوكراني. إن الضخ الهائل ألوكرانيا بالمال واألسلحة الغربية يثير استمرار الصراع ال
 أوكرانيا. تفك كخطر من  ويزيد
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https://www.ng.ru/dipkurer/2022-10-16/11_8566_ukraine.html  

فإن األضرار التي لحقت  ،للتقديرات وفقا  وقالت رئيسة المفوضية األوروبية أورسوال فون دير الين، إنه "
 مليار يورو". 600باألوكرانيين خالل العملية الخاصة تبلغ 

https://arabic.rt.com/business/1412671 

 

  " يعترفالناتوحلف "

مأعلن األمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، أن الناتو  مساعدة عسكرية كبيرة ألوكرانيا قبل بداية العملية  قد 
 .العسكرية الروسية الخاصة في أراضيها

برة من عِ وقال ستولتنبرغ في خطاب ألقاه في جلسة الجمعية البرلمانية لحلف الناتو في مدريد: "إذا كانت هناك 
الوضع في أوكرانيا، فتقول إنه كان من الضروري أن ندعم أوكرانيا في وقت سابق وعلى نطاق أوسع. كانت 

مبلدان الناتو   ."لكن كان بإمكان الناتو أن يعمل أكثر من ذلك، قبل الغزو ؛2014مساعدة ألوكرانيا منذ عام  تقد 

 إلى طرف في النزاع األوكراني. لهاتحو  وأضاف أن بلدان الناتو تتصرف بحذر كبير لمنع 

بالنسبة لبلدان الناتو  جدا  طرح منذ البداية. أعتقد أنه من المهم تُ "كانت مسألة إنشاء منطقة حظر الطيران :وتابع
ل ،في النزاع. وإذا بدأنا في نشر قواتنا في أوكرانيا طرفا  نصبح  أال   إلى طرف في النزاع. لكن بلدان  فسنتحو 

ملذلك  ؛مساعدة أوكرانيا في حماية مجالها الجوي الناتو تهدف إلى  ملكييف، كما  الجوي  أسلحة الدفاع  نقد   نقد 
 ."وتلعب بريطانيا الدور الرئيسي في هذه الجهود ؛الدعم في تدريب العسكريين الستخدام أنظمة الدفاع الجوي 

التزاماتها الخاصة  2023عن أمله بأن "تزيد الدول األعضاء في الحلف في قمة فيلنيوس في صيف عام  وعب ر
 أن وتوق ع ؛2024حتى عام  2014االلتزامات التي تعهدنا بها في عام  حاليا   نكِملألننا ؛ باإلنفاق الدفاعي

 ؛% من الناتج المحلي اإلجمالي2صول إلى يتم الو   أنعلى  ؛أقوى لزيادة النفقات على الدفاع التزاما  يكون ذلك 
زيادة الطموحات، ألن الجميع يرون الحاجة إلى مزيد  وأكدولن يكون هذا هو السقف... المفاوضات جارية، 

 ."من االستثمارات
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 21.11.2022تاس/  -وكالتي نوفوستي

المهووووووم أن تبقووووووى وحووووووول مووووووا إذا كانووووووت أوكرانيووووووا تسووووووتحق االنضوووووومام إلووووووى النوووووواتو، قووووووال سووووووتولتنبرغ: "موووووون 
أوكرانيووووا كدولووووة مسووووتقلة فووووي أوروبووووا.. إذا لووووم تظوووول أوكرانيووووا كدولووووة مسووووتقلة وذات سوووويادة، فلوووون يكووووون هنوووواك 

 ."أي سؤال حول عضوية الناتو على اإلطالق

ووووووةذكر أن دول النوووووواتو فووووووي ُيوووووو ، أكوووووودت أن جورجيووووووا وأوكرانيووووووا لهمووووووا الحووووووق فووووووي 2008بوخارسووووووت عووووووام  قم 
 العضوية في الحلف.

https://tsargrad.tv/news/stoltenberg-osadil-ukrainu-vam-sejchas-ne-o-
chlenstve-v-nato-nado-dumat_675510 

 من الثورة إلى الحرب

، للقرارات 2014شباط/ فبراير  22حتى  2013كانت فترة "يورو ميدان" ، من أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر 
لي بضرب المتظاهرين  وأد ىآثار كبيرة وغير متوقعة في كثير من األحيان. كانت لها  والتي ،الصغيرة قرار أو 

إقرار "قوانين الدكتاتورية" في  فيما أد ىتشرين الثاني/ نوفمبر إلى تصعيد كبير في حركة االحتجاج.  30في 
االشتباكات  وأد تة؛ االنحسار بسرعة في البدايفي  أخذت منتصف كانون الثاني/ يناير إلى إحياء حركة احتجاج

شباط/ فبراير إلى انقسام الموالين ليانوكوفيتش. وكان من المتوقع  20و 18ين وقوات األمن يوَمي المحتج  بين 
ين برفض اتفاق جرى التفاوض عليه بين دبلوماسيين أوروبيين وروس، أن يدفع يانوكوفيتش إلى المحتج   لقرار
 .ظام في غضون ساعاتولكن بدال  من ذلك، انهار النشديد؛ قمع 

ا: كانت أوكرانيا على وشك التنب  وفي حين كان من المستحيل  ؤ بمسار االحتجاجات، بدا تأثير النتائج واضح 
ل  إلىوانضمام مناطق في شرق أوكرانيا  باستفتاء عودة شبه جزيرة القرم  ت روسيا نحو أوروبا. وردَّ  التحو 
ا؛ إذ  روسيا  . ويبدو أن البديل بالنسبة إلى بوتين كان قبول خسارة أوكرانيا. ومن الواضح أنه كان خيار ا متاح 

 إن روسيا تعهدت بالتزامات في معاهدات في هذا الصدد. 

ومن جهة أخرى، يمكن لفت االنتباه إلى أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تثير مخاوف أخرى لدى 
ل في أنها قد تعمل على تعزيز بناء شراكات جديدة بين الغرب ودول منطقة المحيطين الهندي بكين، تتمثَّ 
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ا بالنسبة للصين، التي ترغب في بناء عالم متعدد األقطاب. هذا فضال  عن  واألطلسي، األمر الذي ُيشكل تهديد 
 . ن حذو موسكو في تايوانف من أن تحذو بكيوالتخو  رة بين وضع أوكرانيا وتايوان، الُمتصو  المقارنات 

سواء. فعلى الصعيد العالمي، السؤال المطروح هو: أكان العالم  حد  عالمية وأوروبية على  الجارية المعركةإذا ، 
أهمهم الصين. ولكن مع استمرار تآكل و سيكون أحادي القطب أم متعدد األقطاب؟ لدى روسيا حلفاء عديدون، 

ح أن تستمر جاذبية النموذج الغربي على الرغم من محنته المرج  من  فإنه هيمنة الواليات المتحدة األميركية،
ا على الحوافز المادية  الحالية. التأثير الصيني كبير، غير أنه يكاد يكون عملي ا بالمطلق تقريب ا؛ أي معتمد 

 تسم ىالتي ظمة يم مشتركة. أظهرت روسيا قدرتها على األذى وتكوين صداقات بين األنقِ الملموسة بدال  من أي  
مة فاعلة في نوع مساهِ ولكن سيبقى رهن ا بالمستقبل رؤيُة إذا ما كان ممكن ا أن تكون هذه األنظمة  ؛"منبوذة"

 .العظمى الذي تتوق إليه القو ة

*https://ria.ru/20220927/referendum-1819828053.html 

" العالقات مع أن  إلى ،فينيديكتوف ألكسندرالقومي الروسي  األمننائب سكرتير مجلس  أشارمن جهته، 
وستكون هناك مراحل سياسية مغايرة  ،الغرب سوف تتغير بشكل راديكالي  جديد على صعيد السياسة الخارجية

 ."في العالقات

 10/2022 /30 –صحيفة " نيزافيسيمايا" الروسية 

https://www.ng.ru/dipkurer/2022-10-30/9_8578_west.html 

 وروسيا أوروبا

فيه: الذكرى  قالت ،حول إبقاء موسكو أبواب التعاون مع أوروبا مشرعةالروسية مقاال   رو" .نشرت "إكسبرت 
الخوف من قيامة  يؤد  ألزمة الكاريبي مناسبة لمقارنات مقلقة، وللبحث عن أبعاد أخرى. فلم  الست ون السنوية 

إلى وضع األساس الستراتيجية التعايش بين النظامين دون اللجوء إلى حلول متطرفة  1962نووية في العام 
غير مسبوقة من التعاون سوي ة إلى رفع عالقات االتحاد السوفيتي مع أوروبا إلى  أيضا   أد ىفحسب، بل 
 االقتصادي.
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فاقيات السياسية واالقتصادية مع موسكو، كانت جوهرتها "صفقة خلت أوروبا الغربية في سلسلة من االتلقد د
بل بدأوا في إمداد االتحاد  ؛القرن": "أنابيب الغاز". لم يول األوروبيون أي اهتمام للحظر الذي فرضته واشنطن

 .السوفيتي بأنابيب ذات قطر كبير مقابل حصولهم على الغاز من الحقول في غرب سيبيريا

ألساس لعقود من الصناعة األوروبية المزدهرة المبنية على الطاقة الرخيصة القادمة من وضع هذا التعاون ا
لة إلى األبد، بعد أن اكتسبت روسيا مكانة دولة طاقة القص  الشرق. وكان يمكن أن تستمر هذه  غير  والتحو 

العقالني في إنتاج الطاقة الذي أعلنته أوروبا. لكن أوروبا في بداية القرن الحادي والعشرين فقدت استقالليتها 
 .دة من واشنطنمشد  الثانية وخضعت لسيطرة  للمر ة

https://arabic.rt.com/press/1404035/2-22-2022  

في خطابه في منتدى فالداي، ذكر بوتين بشكل مباشر أن من شأن "عالم متعدد األقطاب فقط أن يتيح ألوروبا 
 .ومسالمة موح دةمن يرغب يمكنه العودة إلى فكرة أوراسيا  كل  استعادة استقالليتها"، ما يعني أن 

لروسيا، وال يقطع إمدادات الطاقة عن العالم  ال  محتم شريكا  باستمرار عن أن أوروبا تبقى  يعب رفالديمير بوتين 
 .القديم. بل يقترح تشكيل قنوات بديلة من خالل مركز تركي، وفي الوقت نفسه يجذب تركيا إلى العملية

http://kremlin.ru/events/president/news28.10.2022 

لالحقيقة هي أن اتحاد روسيا مع أوروبا في اللعبة الجيوسياسية الكبرى  بشكل أساسي مشكلة  تحل  خطوة  يشك 
تهاالهيمنة األمريكية. هذا تحالف من شأنه وحده أن يتيح ألوروبا الحفاظ على ثقافتها الصناعية  ، ويفتح، وقو 

في ظل ظروف جديدة، أسواق الجنوب الواسعة لألوروبيين. أما بالنسبة للواليات المتحدة، ففقدان نفوذها على 
القطب. في جميع أنحاء العالم، جاهزون منذ  أحادي  فشل الذريع لفكرة النظام العالمي العالم القديم سيعني ال

دالمهيمنة واالنتقال إلى بناء عالم  القو ةفترة طويلة لسقوط   األقطاب. متعد 

 معاداة روسياأوروبا و 

"دولة راعية  بأنها قرار ا يصف روسيا، 2022نوفمبر/تشرين الثاني  23بتاريخ  ،اعتمد البرلمان األوروبي
إلى أن تحذو حذوه. وفي  27دول االتحاد األوروبي الو داعيا  على خلفية هجومها على أوكرانيا، ، لإلرهاب"

https://arabic.rt.com/press/1404035/2-22-2022؟
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عن التصويت،  44وامتناع  صوتا   58مقابل معارضة  صوتا   191في ستراسبورغ بأغلبية  أِقر  الذي  النص  
 ."ب ودولة تستخدم وسائل إرهابيةدولة راعية لإلرها بأنهااب األوروبيون "روسيا النو  وصف 

وتدمير  ،وأضافوا أن "الهجمات والفظائع المتعمدة التي ارتكبها االتحاد الروسي ضد السكان المدنيين في أوكرانيا
ترقى إلى  ،وغيرها من االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي ،البنية التحتية المدنية

 https://www.ng.ru/world/2022-11-22/1_8596_sponsor.htmlأعمال إرهابية". 

Европарламент собирается признать РФ страной – спонсором терроризма 

السياسية الروسية، ناتاليا إيريمينا، أن الدول األوروبية ال تتمت ع بالقدر الالزم  المحل لةأكدت ، اإلطار عينهوفي 
 .من السيادة لتغيير موقفها تجاه روسيا

 ،العالقات الدولية بجامعة بطرسبورغ الروسية كلي ةوعل قت إيريمينا، وهي أستاذة قسم الدراسات األوروبية في 
يفري ساكس، قائلة: "الدول التي تنتهج سياسة عدوانية تجاه روسيا على تصريح الخبير االقتصادي األمريكي ج

 ."هذا هو حال معظم دول االتحاد األوروبي ؛تنتمي إلى الناتو

ف مع الواليات المتحدة في قضايا السياسة المعادية لروسيا، بما فيها العقوبات مكث  وأضافت: "هم يتعاونون بشكل 
ية، ألن لديهم ترتيبات واتفاقيات مع الواليات المتحدة وحلف شمال ضد روسيا. وبهذا المعنى، فهم أقل حر  

والنزاع في أوكرانيا بشكل  ،األطلسي. العديد من الدول األوروبية ليس لديها موقف مشترك وواضح تجاه روسيا
 . خاص

  5/11/2022روسيا اليوم _

بالحصول على "أفغانستان جديدة" قال الخبير االقتصادي األميركي جيفري ساكس، إن أوروبا تخاطر  كذلك،
 .موقفها الحالي تجاه روسيا تغي رلة بأوكرانيا، إذا لم ممث  عند حدودها 

وأشار الخبير في مقابلة مع قناة "آر تي بي" التلفزيونية البرتغالية، إلى أنه يتوجب على أوروبا المراهنة على 
 .العودة إلى طاولة المفاوضات بالذات
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بطلة الدبلوماسية. لكنها في الوقت الراهن تعتمد وتوافق على الطرح األمريكي: يجب  وأضاف: "كانت أوروبا
 ."علينا هزيمة بوتين! ونحن لن ندخل في المفاوضات، ألخ

مة،ألنه يقف في  ،وتابع الخبير : "ولكن هذا المسلك في غاية الخطورة لالتحاد األوروبي ويمكن أن  المقد 
ر  ."هذا كل  بشكل كبير من  يتضر 

كا وأوروبا، كان من ير ويرى الخبير أن مثل هذه السياسة تجاه بوتين هي الخطأ الرئيسي، ألنه لو تفاوضت أم
 .العقل والفكر السليم ُيمليهكية وليس ما ير لكن بروكسل تتبع األجندة األم ؛للنزاع األوكراني حل  الممكن إيجاد 

ليعتقد ساكس أن الواليات المتحدة و  ألن هذا هو  ،أفغانستان ثانية، وتتركها في حالة خرابأوكرانيا إلى  ستحو 
 .ركيياألسلوب األم

ل: "قبيل اندالع هذا النزاع، قلت إنه إذا استمرت الواليات المتحدة بنفس النهج، ويضيف أوكرانيا إلى  فستتحو 
 ."أفغانستان لدرجة أنها قامت بتدميرها. هذا هو األسلوب األمريكي أحب تألن واشنطن  ؛أفغانستان الحقة

https://arabic.rt.com/world/1405066/05/11/2022 بدوره، أظهر استطالع رأي أجراه معهد 
Infratest dimap للدراسات االجتماعية، بطلب من قناة ARD من األلمان يعتقدون أن برلين 55، أن %

% مقارنة بنتيجة 14وارتفع هذا الرقم بنسبة  .سية كافية إلنهاء النزاع في أوكرانيادبلوما جهودا  ال تبذل 
 استطالع مماثل في شهر أكتوبر الماضي.

عين أنها ليست قوية بما فيه المستطلَ % من 37حيث اعتبر  ،اختلفت اآلراء حول العقوبات ضد روسياوقد 
 .ةالشد  % إنها مفرطة في 23% أنها كافية، فيما قال 31رأى و الكفاية،  

أوروبا إلى عدم االنصياع ألوامر الواليات المتحدة "راعية  ،من جهته ، دعا السناتور البلجيكي آالن ديتكس
 .الحروب"، وإعادة النظر في سياستها تجاه روسيا وأوكرانيا

عن نهج زيلينسكي المتشدد، واالتفاق مع  التخل يلينا وقال ديتكس: "من أجل مصلحة أوروبا واألوروبيين، ع
الدبلوماسي  الحل  هذا هو السبيل إلى النجاة.. في هذه المرحلة،  ؛روسيا بشأن تقسيم أوكرانيا ورفع العقوبات

عه أفضل من تصعيد النزاع الذي   ."البيت األبيضيشج 
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وقال: "ال ينبغي أن يتم  ؛ينسكي "متآمر خارجي"شار فيها إلى أن زيليُ وأشار السناتور إلى وثائق بنما، التي 
نا وتجر  النظر إلى مثل هذا الشخص على أنه رئيس جدير، ولكن على أنه دمية أميركية، مهووسة بالغطرسة 

 ."إلى الحرب

لحق الضرر فقط بأوروبا نفسها، وتستفيد منها تُ أن عقوبات االتحاد األوروبي ضد روسيا  وأضاف ديتكس
 .المتحدة من خالل تزويد الدول األوروبية باألسلحة والغازالواليات 

طاق بالنسبة يُ على كلمات زميلته إليزابيث بورن، التي قالت إن فرنسا تريد أن تجعل ثمن النزاع ال   وعل ق
 "!طاق بالنسبة للفرنسيينيُ : "ال عجب أن روسيا تريد أن تجعل ثمن الطاقة ال قائال  لروسيا، 

https://arabic.rt.com/world/1406787-%  

عليه التفاوض مع روسيا عندما يزداد الوضع  سيتعي نأكدت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن الغرب ، بدورها
 .بدأت مالمحه بالظهور اقتصاديا   ركودا  ، وتواجه الواليات المتحدة سوءا  االقتصادي في أوروبا 

ة في أوروبا ودخلت الواليات المتحدة في الركود، فليس وأضافت الصحيفة أنه إذا ساءت الظروف االقتصادي
من المبالغة اإلشارة إلى أن الدعوات إلى التسوية ستصبح ملموسة أكثر إذا ساعدت في تخفيف العبء 

 .االقتصادي عنها

مليار يورو لمساعدة  200إلى رصد  اضطر تأكبر اقتصاد في االتحاد األوروبي، وهي وأشارت إلى أن ألمانيا، 
  .المستهلكين والشركات المتضررة من ارتفاع أسعار الطاقة

 معد لوأكدت أن الناتج المحلي اإلجمالي لفرنسا وإسبانيا انكمش خالل الشهور الثالثة الماضية، فيما بلغ 
 .% في أكتوبر، وهو رقم قياسي10.7التضخم في منطقة اليورو 

 .% بسبب االرتفاع الحاد في أسعار الوقود والغذاء22ق فقد تجاوز هذا الرقم أما في دول البلطي

https://arabic.rt.com/world/1404716 

 حان وقت الدبلوماسية 
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إنه يتوجب على الدول الغربية أن  ،كاترينا فاندن هوفيل، في مقال رأي بصحيفة واشنطن بوست الكاتبة قالت 
وأضافت: "ربما حان الوقت لمنح الدبلوماسية فرصة  .تبدأ عملية التفاوض مع روسيا إلنهاء الصراع في أوكرانيا

 الصراع في أوكرانيا". لحل  

ق ولفتت الكاتبة إلى أن الجنرال األميركي مارك ميلي كان يضغط على إدارة بايدن للضغط على أوكرانيا لتحقي
 .نهاية دبلوماسية للحرب، على الرغم من حقيقة أن هناك من يختلف مع هذه المبادرة

: "أثار الصراع في أوكرانيا الغضب في جميع أنحاء العالم، على الرغم من أن الكثير من دول العالم وأضافت
متشددون خنق اختار عدم االنحياز إلى أي طرف في هذه المعركة. وفي الواليات المتحدة،..  سيحاول ال

الدعوات للسالم أو المفاوضات، ولكن المخاطر أكبر من أن نجلس مكتوفي األيدي، بينما تنتشر الكارثة 
 وتستمر التكاليف والمخاطر في االرتفاع".

https://arabic.rt.com/press/1408389 

https://www.washingtonpost.com/opinions/2022/11/15/ukraine-war-end-
diplomacy-negotiations/ Katrina vanden Heuvel 

رفض روسووويا شوووروط الرئيس األميركي جو  إلىالمتحدث باسوووم الكرملين، دميتري بيسوووكوف،  أشوووارمن جهته، 
 .بايدن للتفاوض حول التسوية في أوكرانيا، وأكد استمرار العملية العسكرية الروسية حتى تحقيق أهدافها

 ."بايدن هو أن المفاوضات ممكنة فقط في حال مغادرة بوتين ألوكرانياوقال بيسكوف: "في الحقيقة ما قاله 

https://www.interfax-russia.ru/main/kreml-otverg-vydvinutye-baydenom-usloviya-dlya-nachala-
peregovorov/ 2 декабря 2022 г / 

، بالطبع... حسووووونا  لذلك" بالقول: " مسوووووتعدا  بيسوووووكوف على طلب الصوووووحفيين توضووووويح أن "الكرملين ليس  وعل ق
 .العملية العسكرية الروسية مستمرة" حتى تحقيق أهدافها

: "ما زلنا في زمن حرب"، بعدما دعا، مدة طويلة، إلى ماكرون الرئيس الفرنسي إيمانويل  من جهته، أقر  
لكنه أضاف أن الحرب "لن تنتهي بمعاهدة سالم، بل في ؛ باعتماد موقف مهادن حيال روسيا واتِهمالتفاوض، 
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دالتوقيت والشروط التي يختارها األوكرانيون"، ولو أن باريس   أيضا  أن الخروج من الحرب يجب أن يأخذ  ترد 
 بالضرورات األمنية األوروبية.

https://www.france24.com/ar/ 12/10/2022 

هموه بالسعي وات  ي فالديمير زيلينسكي بو "الشخص الخطير"، وصف سياسيون فرنسيون الرئيس األوكرانكما 
 عن تزويد نظامه باألسلحة. للكف  لتأجيج حرب عالمية ثالثة، ودعوا حكومة بالدهم 

كما دعا عضو البرلمان األوروبي السابق، فلوريان فيليبو، في تغريدة عبر "تويتر" الرئيسين األمريكي والفرنسي، 
جو بايدن، وإيمانويل ماركون، ورئيسة المفوضية األوروبية، أورسوال فون دير الين، لمطالبة زيلينسكي بإعادة 

 فاقها".مها له الغرب، والتحقق من وجهات إنقد  المليارات التي 

 والعقوبات واألضرارأوروبا 

نشرت وكالة "بلومبيرغ" مقاال  تحت عنوان "أوروبا تخشى أن تتضرر اقتصاديا  إذا تم فرض عقوبات شديدة على 
روسيا"، جاء فيه أن  بعض الدول األوروبية الكبرى قلقة بشأن التداعيات االقتصادية،إذ أعرب أعضاء رئيسيون 

 .مخاوفهم بشأن احتمال إلحاق الضرر باقتصاداتهمفي االتحاد األوروبي عن 

ولفت المقال إلى أن  الدول األوروبية تشعر بالقلق أيضا  من أن  روسيا قد ترد على األرجح، وربما تقطع إمدادات 
الموافقة على  سيتعي ن: "كاتب المقال وقال ؛تعاني بالفعل ارتفاعا  قياسيا  في أسعار الطاقة قار ةالغاز المهمة عن 

الجزء األكبر من أي استجابة على مستوى االتحاد األوروبي باإلجماع من جانب جميع الدول األعضاء البالغ 
 ."، وهي مجموعة لها وجهات نظر متباينة بشأن روسيا بشكل عام27عددها 

من إجمالي تجارة % 37حوالى  مث لوبحسب الموقع، ُيَعد  االتحاد األوروبي أكبر شريك تجاري لروسيا، إذ 
% من 25، وفقا  للمفوضية األوروبية، وكانت روسيا أيضا  مصدر نحو 2020البالد مع العالم في أوائل عام 

 واردات الكتلة النفطية.

والتي أن االتحاد األوروبي وافق على الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا،  المفوضية األوروبية وقد أعلنت
مليارات  7برميل النفط الروسي، وفرض حظر على واردات بضائع روسية بقيمة تشمل وضع سقف لسعر 

 .يورو
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فبراير الماضي، أمطر الغرب روسيا بوابل  24ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة ضد أوكرانيا في 
وسكو بشكل كما فصلت العقوبات م .وعلى رأسهم بوتن نفسه وكافة أركان نظامه ،من العقوبات شملت سياسيين

، ما أرجعه صامدا  أنه ظل  إال   ،ورغم وجود توقعات بانهيار كبير لالقتصاد الروسي ؛كبير عن االقتصاد العالمي
 ."2014لون لو"استعدادات روسية ضخمة منذ محل  

حول استمرار السلطات األوروبية  مقاال  الروسية  "إزفيستيا"، صحيفة كتبت كسينيا لوغينوفا، فيمن جهتها ، 
 .في فرض عقوبات ضد روسيا على الرغم من األضرار التي تتسبب بها لمواطني أوروبا

عقوبات غير مسبوقة. فحتى اآلن، تم إقرار ثماني حزم من اإلجراءات  2022تواجه روسيا في العام  وقالت:"
تحديد سقف ألسعار  أيضا  نت تضم   المر ةاة. هذه مجاالت مختلفة من الحي تغط يالتقييدية ضد موسكو. القيود 

النفط الروسي. وال يزال من الصعب تقدير نتائج هذه الحرب االقتصادية. ومع ذلك، فإن العقوبات تصيب 
 .بشكل متزايد المستهلكين األوروبيين، ما يتسبب في استياء كبير بين مواطني أوروبا

داخل االتحاد األوروبي نفسه. أحد المنتقدين الرئيسيين  بات وباتالحديث عن مخاطر العق أنواضافت  لوغينوفا 
 .لسياسة العقوبات هو رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان

لحقه الدول األوروبية تُ تصف الضرر الذي  حي ة، يستشهد رئيس الحكومة المجرية بمقارنات تقريبا  في كل خطاب 
ولكن يبدو اآلن أن االقتصاد األوروبي  قدامنا.أ طلق النار علىنُ بأننا  اعتقدتُ : "في البداية يقول وهوبنفسها. 

   ."قد أطلق النار على رئتيه، وبالتالي فهو اآلن يختنق

وفي الصدد، قالت أستاذة العلوم السياسية في جامعة سان بطرسبرغ، ناتاليا إيريمينا، لو "إزفستيا"، إن االتحاد 
 .مشترك للتفاعل مع الواليات المتحدة األوروبي يعمل في إطار أوروأطلسي

لها، من المستبعد أن تنحرف بروكسل عن هذا النهج. وقالت: "بدأ االتحاد األوروبي سياسة مناهضة  ووفقا  
هم موسكو بجميع المشاكل. إذا توقفت بروكسل عن فرض العقوبات اآلن، فكيف ستشرح يت  لروسيا، وراح 

 لمواطنيها سبب فرضها للعقوبات من قبل؟ 

https://iz.ru/1419412/kseniia-loginova/upriamo-po-kursu-pochemu-strany-es-
gotovy-vredit-sebe 
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٪ ، 11.5 -٪ على أساس سنوي ، في االتحاد األوروبي 10.6بلغ التضخم في منطقة اليورو  ،في أكتوبر
٪ على أساس 12.6منذ منتصف السبعينيات.  التضخم في روسيا أقل بالفعل من إيطاليا ) معد لوهو أعلى 

في ٪ على أساس سنوي(.  11.6وعلى مستوى ألمانيا ) ،٪ على أساس سنوي(16.8سنوي( ، في بولندا )
 دول البلطيق وأوروبا الشرقية ، كان التضخم أعلى منذ فترة طويلة مما هو عليه في روسيا.

 في أوروبا  الطاقةأزمة 

األوكرانية، وإنما كانت بسبب -لم تكن أزمة الطاقة في أوروبا وليدة اللحظة أو حتى بسبب الحرب الروسية
طاقة. وتعود جذور أزمة الطاقة األوروبية إلى توجهات صانعي القرار بوضع أمن المناخ على حساب أمن ال

قرارات قادة الدول  ضحي ةعت وقاألوروبية  القار ةوالحرب األوكرانية فاقمت هذه األزمة، ودول ؛ أكثر من عقود
اع القرار األوروبي تغيير ا جذري ا فى معادلة الطاقة ُصن  أحدث  2010فيما يتعلق بأمن الطاقة، ألنه منذ عام 

 الغاز الطبيعي والنفط الخام والفحم. وهي:ونقصد هنا عناصر الطاقة العالمية األبرز،  ؛األوروبية

األوكرانية ارتفاع في أسعار الطاقة في أوروبا إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، على  –نتج عن الحرب الروسية 
ة أضر   نحو   لطاقة، إذ ارتفعت تكاليف ، ال سيما الصناعات كثيفة استهالك ابالقار ةبالقطاع الصناعي  بشد 

 مع ارتفاع أسعار الطاقة،  ،اإلنتاج بشدة في صناعات، مثل الحديد والصلب واأللمنيوم واألسمدة وغيرها

وحتى من بعض المصانع،  ،لدى فئات من المواطنين رفضا  جه دول أوروبية نحو خطط تقشفية قاسية أثارت وتت  
 .العجوز في حالة ركود القار ةل على البطالة، وإدخال االعم  ألن من شأنها تخفيض اإلنتاج، وإحالة 

ةأمام االتحاد األوروبي عدة خيارات لمواجهة شتاء بدون غاز روسي، وتخفيف  ،لذلك األزمة الطاقوية، ليس  حد 
 على المديين المتوسط والطويل. أيضا  بل  ،فقط على المدى القصير

رفالواليات المتحدة، التي أصبحت أكبر  بالمئة من صادراتها من  71هت وج  للغاز المسال في العالم،  مصد 
بالمئة في  30، مقارنة بنحو 2022الغاز إلى االتحاد األوروبي وبريطانيا، خالل األشهر الخمسة األولى من 

 .، وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة األميركية2021
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إلى أوروبا، وفق  المصد رمن الغاز الروسي  بالمئة 80إلى  70من  تغط يويمكن للصادرات األميركية أن 
بالمئة من الطاقة التي تستوردها أوروبا تأتي من  50أكثر من “إذ إن ؛صادرات يناير/كانون الثاني الماضي

 .، وفق وكيل وزارة الخارجية األميركية، خوسيه فرنانديز”الواليات المتحدة

لتكاليف  نظرا  بالمئة،  70إلى  50غاز الروسي بنسبة غير أن أكبر عيب في الغاز األميركي أنه أغلى من ال
 .، وتكاليف النقل عبر السفن”التغويز“استخراج الغاز الصخري مقارنة بالغاز الطبيعي، وعمليات التسييل وإعادة 

نية تحتية بُ ض نظيره الروسي، عدم امتالك دول أوروبية يعو  واإلشكال اآلخر، الذي ال يمكن للغاز األميركي أن 
ستقبال الغاز المسال، خاصة التي كانت تعتمد على الغاز الروسي بصفة شبه كاملة، والواقع أغلبها شرق ال

 أوروبا، أو تلك الداخلية التي ال تملك موانئ الستقبال سفن الغاز.

ةتستحوذ الصناعات كثيفة االستهالك للطاقة في أوروبا على   القار ةكبيرة من استهالك الغاز الطبيعي في  حص 
 :األوروبية، وهو ما ُيمكن إيضاحه على النحو التالي

القيمة المضافة: تساهم صناعات التكرير، والكيماويات، والصناعات المعتمدة على المعادن مثل: الحديد  1-
% من إجمالي القيمة 5والصلب، وصناعات األسمنت، والزجاج، والورق، واألغذية والمشروبات بحوالي 

 .(Rhodium Group) ”روديم جروب“األوروبية سنويا ، وذلك وفقا  لتقديرات  الُمضافة باالقتصادات

وتزداد المساهمة االقتصادية لهذه الصناعات عند حساب األثر غير المباشر، أي من خالل تأثيرها الممتد إلى 
 .% من إجمالي العمالة في االتحاد األوروبي4تلك الصناعات حوالي  توظ فالقطاعات األخرى. بينما 

% من إجمالي استهالك الغاز بالقطاع 87استهالك واسع للغاز: تستحوذ القطاعات المذكورة سابقا  على  2-
% من إجمالي استهالك 26.1األوروبية. وبشكل عام، استحوذ قطاع الصناعة على حوالي  القار ةالصناعي في 

 .، وفق ليور ستات2020الطاقة في منطقة اليورو في عام 

% من التكاليف الخاصة 26حوالي  ُتمث لية في التكاليف: تشير بعض التقديرات إلى أن الطاقة مساهمة عال 3-
ة كبيرة من حص  % في الصناعات الكيميائية، وهي 19بالصناعات التعدينية في أوروبا، فيما تصل النسبة إلى 

 .إجمالي تكاليف اإلنتاج
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من  كل  عن الطاقة األحفورية )فحم ونفط وغاز(، في  بديال  ويتصاعد النقاش بشأن استخدام الطاقة النووية 
 .لصالح المؤيدين لها الكف ةألمانيا والسويد وفرنسا، وإن بدأت ترجح 

غلق المحطة ستُ رت تمديد عملهما إلى غاية أبريل/نيسان المقبل، بينما وقر  وأرجأت ألمانيا غلق محطتين نوويتين، 
 .لها نهاية العام الجاري، بعد وقف ضخ الغاز الروسي مقررا  الثالثة كما كان 

في الوقت الحاضر، تعاني الشركات األوروبية كثيفة االستهالك للطاقة من العديد من الضغوط التشغيلية، والتي 
تعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار مواد الطاقة، وتتزامن أيضا  مع تراجع االستهالك الخاص مع احتماالت 

% خالل الفترة 170ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بنسبة  وقد .قتصاد األوروبي في حالة ركود قريبا  دخول اال
ذلك إلى ارتفاع تكاليف اإلنتاج  أد ىاألوكرانية.  –نتيجة لتداعيات الحرب الروسية ،2022من فبراير إلى يوليو 

الذي جعل بعض الشركات  للحد  بل ووصلت  ؛بالشركات العاملة في الصناعات كثيفة استهالك الطاقة في أوروبا
 خسائر اقتصادية. تتكب د

أقاليم أوكرانية إلى روسيا،  4 انضمامخطاب الرئيس الروسي فالديمير بوتين الذي ألقاه في مناسبة إعالن  إن
ألقى الضوء على عناوين خالفية جديدة بين روسيا والغرب، تتجاوز تفاصيل الحرب التي تدور في أوكرانيا. 

إمدادات الغاز التي تعبر بحر البلطيق من روسيا إلى أوروبا زاد من المخاوف، وأكد وجود  خط يوتفجير 
الواليات المتحدة األميركية ودول أوروبية من جهة، وروسيا وحلفائها  اختالفات جوهرية بين الحلف الذي تقوده

، 2 -وخط نورد ستريم  1 –من جهة ثانية، ذلك أن واشنطن كانت قد اعترضت على إنشاء خط نورد ستريم 
ي، ألنهما يعطيان حوافز مالية كبيرة لالقتصاد الروسي، ويزيدان من منسوب التعاون بين روسيا واالتحاد األوروب

 .وهو ما ال يروق لها على المدى البعيد

https://arabic.rt.com/russia/1404059 

في أوكرانيا، اعتبر بوتين أن أوكرانيا لم تُكن دولة متكاملة عبر التاريخ، ال من  التطوراتوفي تحليله لمسار 
حيث الجغرافيا وال من حيث هوية السكان، والغرب يحاول محاصرة روسيا الواعدة من خاللها، مشيرا  إلى أن 

ر بسياسة توسيع حلف وطالب بوتين الدول الغربية بضرورة إعادة النظ .الوقائع تفرض احترام الفكرة األوراسية
را  من قبول عضوية أوكرانيا، وأكد أن روسيا سترد على محاوالت حصارها العسكري محذ  شمال األطلسي شرقا ، 

https://arabic.rt.com/russia/1404059
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 2 –ونورد ستريم  1 –واستهداف نورد ستريم  ؛واالقتصادي من خالل خيارات موجعة، قد يتألم منها الجميع
تي تعتمدها واشنطن ضد بالده، رغم أن روسيا لديها وتفجير جسر كاريش يحصل من ضمن سياسة الحصار ال

وهي أقدمت على الفور بإصالح جسر  ؛ين لبيع غازها الطبيعي في األسواق الدوليةالخط  بدائل عن هذين 
 .الروسي بالبر  كاريش، وأعادت ربط جزيرة القرم 

  2022 -10 -27-روسيا اليوم 

إن نشر روسيا  العالقات الدولية بجامعة إنسبروك النمساوية،غرهارد مانغوت، أستاذ  قال ،اإلطار  هذا  فيو 
ربما يحمالن في ” بيلغورود 329-كا“اصة الغو  إلى أن القطار وتعبئة  مشيرا  باألمر الخطير،  يعد  أسلحة نووية 

ت القيادة الروسية ترغب في بعث رسالة ألوكرانيا وللحكوما“وأضاف أن  .قوله حد  ، على نوويةاتهما رسائل طي  
هذا في الوقت الحالي بمثابة  ويعد  مفادها أن روسيا قادرة بل وربما مستعدة الستخدام األسلحة النووية.  ،الغربية

 ”.ولدفع الغرب إلى عدم مواصلة تسليح كييف ،رسالة ردع لدفع أوكرانيا إلى الكف عن هجماتها

ها القوات األوكرانية، فإن تشن  ت التي من أنه إذا فشلت التهديدات الروسية في وقف الهجما حذ رلكن مانغوت 
إجراء اختبار سالح نووي تكتيكي فوق البحر األسود أو في “بوتين قد ينتقل إلى المرحلة التالية المتمثلة في 

 ”.شبه جزيرة كامتشاتكا

وهو  ،من أنه في حالة عدم نجاح هذا السيناريو، فإن روسيا قد تنتقل إلى السيناريو األخطر أيضا   وحذ ر
وإنما  ،لن ُيستخدم هذا السالح في الخطوط األمامية أو خط المواجهة“مضيفا :استخدام سالح نووي تكتيكي، 

 .”رية المأهولة بالسكانالحَض في أماكن بعيدة عن المناطق األوكرانية 

يناريو استخدام بدوره، يعتقد رالف تيله، الخبير العسكري والكولونيل السابق في الجيش األلماني، أنه إذا فشل س
مهاجمة أهداف “على محاولة  ُتقِدمروسيا للسالح النووي في استهداف مناطق غير مأهولة، فإن موسكو قد 

 ”.سياسية واقتصادية في أوكرانيا

 كل  بما يكفي لتدمير  القو ة،قد يكون ذلك عبارة عن انفجار ينجم عنه نبضة كهرومغناطيسية من “: أوضحو  
عة: السيارات، التلفزيونات، األقمار المرب  ي منطقة تبلغ مساحتها مئات الكيلومترات شيء يعمل بالكهرباء ف

 ”قد يكون هذا خيارا  … الصناعية، أجهزة الكمبيوتر ومحطات الكهرباء
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 2022-10-14-سبوتنيك

 كيةير تحذيرات أم

 .إلى عواقب وخيمة على موسكو سيؤد يروسيا  ِقبلأي اختبار نووي من أن معظم الخبراء الدوليين  على  يت فق

لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية  انتهاكا  في الواقع “ سيمث لوفي هذا الصدد، قال مانغوت إن أي اختبار 
 .”إلى عقوبات اقتصادية ومالية شديدة سيؤد يمما  ،التي صادقت عليها روسيا

دكي، جيك سوليفان، قد ير وكان مستشار األمن القومي األم في سبتمبر / أيلول الماضي على أن واشنطن  شد 
وأكدنا أننا  ،واضحين معهم كن ا“: مضيفا  إذا اتخذت هذا الخيار، ” عواقب كارثية“أبلغت موسكو أنها ستواجه 

 .”إلى جنب مع حلفائنا وشركائنا جنبا  سنرد بشكل حاسم، 

تقاعد، ديفيد بتريوس، الذي قال إن الواليات كية الجنرال األمريكي المير إلى سلسلة التحذيرات األم وانضم  الحقا  
رون الجيش الروسي في أوكرانيا ويغرقون أسطول البحر األسود التابع له في حال سيدم  المتحدة وحلفائها 

 .م روسيا السالح النووي لضرب األوكرانييناستخدا

لسالح النووي(، فإن لنفترض )أن بوتين استخدم ا” ، قال بتريوس”آي بي سي نيوز“وفي مقابلة مع شبكة 
مشتركة يقوم بها الناتو لتحييد القوات الروسية التي يمكن تحديد مكانها في  جهودا  الواليات المتحدة سوف تقود 

 .”بما في ذلك تدمير كل سفينة في البحر األسود ،ساحة المعارك في أوكرانيا وشبه جزيرة القرم

بسبب أنها قد تنطوي على استخدام ” غير متكافئة“ن وفي المقابل، قال مانغوت إن مثل هذه الضربة ستكو 
ُيجرى إحاطته ليس فقط حيال كيف سيكون الرد الغربي على أي “لكنه قال إن الرئيس الروسي  ؛أسلحة تقليدية

بأن روسيا ستكون معزولة على الصعيد العالمي، بما يشمل إدانة  أيضا  ولكن ُيجرى إحاطته  ؛هجوم نووي 
 .”ذه الخطوةالصين والهند لمثل ه

 زيلينسكي طلب أسلحة كيميائية 

كشف ناب سابق في البرلمان األوكراني أن الرئيس فالديمير زيلينسكي طلب من الواليات المتحدة أسلحة 
 .في دونباس الحقا  كيمياوية الستخدامها 
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لمصدر من مكتب الرئيس، طلب زيلينسكي من  ووفقا  وكتب البرلماني السابق على قناته في "تلغرام" أنه "
 ."واشنطن توفير أسلحة كيميائية بشكل عاجل للقوات المسلحة األوكرانية، لتستخدمها في دونباس

فإن "نظام كييف في حالة ذعر، وإن األمر قد ال يقتصر على هجوم إرهابي على  ،وبحسب المصدر ذاته
 ."محطة الطاقة النووية في زابوروجيه

اية أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن موسكو تعد وثائق تؤكد قيام أوكرانيا بأعمال وفي نه
 .إرهاب كيميائي، وأنها سترسلها إلى منظمة حظر األسلحة الكيميائية

فإن أوكرانيا استخدمت في نهاية يوليو الماضي مواد سامة ضد الجيش الروسي  ،لوزارة الدفاع الروسية ووفقا  
 .نطقة زابوروجيهفي م

https://www.gazeta.ru/politics/news/2022/11/24/19112179.shtml 

، حول ابتزاز الروسية  كومسوموليتس" "موسكوفسكيصحيفة  في  مقاال   كتبت سفيتالنا ساموفالوفابدورها ،  
 فيه  كشفت، تدرك ذلك الذري ةالرئيس األوكراني العالم بإمكانية انتشار اإلشعاع النووي، والوكالة الدولية للطاقة 

 إلى"، 2022-في منتدى "آتوم إكسبو أشار المدير العام لشركة "روس آتوم" الروسية،أليكسي ليخاتشوف، أن
خطر وقوع حادث نووي في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه. وفي رأيه، أوكرانيا "ال تستبعد في خططها 

 ."هااستخدام الحوادث النووية بما يخدم مصلحت

 22/11/2022صحيفة موسكوفسكي كومسوموليتس الروسية  

 :وفي الصدد، قال أستاذ العلوم السياسية في المدرسة العليا لالقتصاد، مارات بشيروف

ث النووي. بالتلو   علنا  لمحطة زابوروجيه، بابتزاز االتحاد األوروبي  مكث فبقصف  أمرا  بإعطائه ،يقوم زيلينسكي"
ومن خالل ذلك، يوضح لهم أن القدرة القتالية للقوات المسلحة األوكرانية ستنخفض إذا استمرت البنية التحتية 

ألوروبا، من خالل ترتيب  تهديدا  لون سيشك  للطاقة في االنهيار، ولم تصل أسلحة جديدة وأموال كبيرة، وأنهم 
 ."نتهي األمر بالجميع إلى الجحيموسي ؛حادث في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه
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وذك ر بشيروف بأن رعاة زيلينسكي موجودون في الواليات المتحدة، وال يقلقهم األمن النووي في أوكرانيا. 
فبهذه الطريقة يمكن تدمير سوق أوروبا المنافسة. سوف ينتقل العديد من  .وأضاف: "بل هذا الوضع مفيد لهم

 ."و الصين لتكون في مأمن وتحصل على غاز رخيصالشركات إلى الواليات المتحدة أ

لبشيروف، كل خطط الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلنشاء منطقة أمنية ال معنى لها من دون أوامر من  ووفقا  
 .رعاة كييف الغربيين. يجب على الواليات المتحدة منع كييف من مهاجمة محطة الطاقة النووية في زابوروجيه

 22/11/2022روسيا اليوم/ 

 

 موقف الصين

في ردع روسيا عن استخدام السالح النووي، فيما دعا الكولونيل السابق  دورا  يرى مراقبون أن الصين قد تلعب 
الحليف “وأن تكون الصين بمثابة  ،الصطفاف إلى جانبهلتيله الغرب إلى بذل المزيد من الجهد لدفع الصين 

 ".االستراتيجي للغرب

لكن في حالة دفع الصين لالنخراط بشكل أكبر، فسيكون أمام العالم  ؛بوتين على الصينيعتمد “وأضاف: 
 فرصة لتحقيق هدنة كخطوة أولى".

دالجيش األلماني في لكن الكولونيل السابق  جبر الصين على االنضمام يُ  أال  على الغرب  يتعي نعلى أنه  شد 
الصين ترغب في إنهاء “ مضيفا  في صالح بكين،  يصب  ألن هذا األمر لن  نظرا   ،إلى العقوبات ضد روسيا

 .”عن أنها ال تريد نشوب صراع نووي  فضال   ،الحرب في أوكرانيا بشكل خاص ألسباب اقتصادية

يريد )السياسيون األوروبيون( إبعاد الصين عن أوروبا بسبب اعتقادهم بأنه سيكون من الصعب في “وقال: 
القوي وغير  –أعتقد أن وجود الصين  لكن ني ؛تصادية ونفوذها السياسيالصين االق قو ةالمستقبل التعامل مع 

 .“ ينالشر  هنا سيكون بمثابة أهون  –به  المرح ب

 القرم ..خط أحمر
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رمن جانبه، يرى مانغوت أن التطورات الحالية في أوكرانيا  في نهاية المطاف ما إذا كانت التحذيرات  ستقر 
لكنه قال إن روسيا قد تعتبر أي هجوم على شبه ؛ التي أطلقتها الواليات المتحدة عمدت إلى ردع روسيا أم ال

 .”للخط األحمر“جزيرة القرم بمثابة تجاوز 

ألن هذا من شأنه  ،القرم إذا استعادت أوكرانيا شبه جزيرة صامتا  أن يقف بوتين  أتخي لال يمكنني أن “ :وأضاف
لكن السؤال األهم هو: هل بوتين  سقوطه.إلى  وسيؤد ي ،ض وضعه ومركزه إلى خطر حتمي وفوري يعر  أن 

 الهزيمة". لتجن بعلى استخدام السالح النووي  لُيقِدم ،وبدم بارد ،يمتلك ما يكفي من القوة

بهم تنفيذ  منوط  ذها من هم ينف  أخشى ذلك. لكن هناك بعض األمل في أن أوامره بنشر أسلحة نووية لن “ :وقال
 .أنه حتى اآلن ال توجد مؤشرات على أن القيادة الروسية حسمت قضية استخدام األسلحة النووية مضيفا  ، ”ذلك

لكن مع كل  ؛كارثي نحو  الحرب على لم نصل بعد إلى هذه المرحلة المتمثلة في خطر خسارة روسيا “ :وأوضح
تها روسيا، فإن احتل  أو مع استعادة الجيش األوكراني لألراضي التي  ،دها روسيا في ساحة المعاركتتكب  هزيمة 

 ”.االحتماالت تتزايد بأننا نسير صوب هذا المسار

 

 في الحرب قواعد جديدة

قامت  ،المسؤولية عن تنفيذه لألمن األوكراني. لذا فيه  ألقتت روسيا على تفجير جسر القرم، والذي رد  سريعا  
المسؤولين األوكرانيين يتحدثون عن هجمات بطائرات  وبعضالقوات الروسية بتنفيذ عمليات هجومية صاروخية )

 .منشأة مهمة في مناطق مختلفة من أوكرانيا 11انتحارية(، طالت أكثر من  مسي رة

على عملية الرد هذه، حيث اعتبر بأن النظام األوكراني بأعماله وضع  الرئيس الروسي فالديمير بوتين عل قوقد 
را  من أنه في حال تكرار العمليات اإلرهابية األوكرانية، محذ   ،نفسه في موقع واحد مع العمليات اإلرهابية العالمية

رانية دون رد هو شيء نا  بأن ترك األعمال اإلجرامية األوكمبي   ومناسبا ، جدا   قاسيا  فإن الرد الروسي سيكون 
 .زة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى على عدد من األهداف األوكرانيةمرك  ذت ضربة نف  وكاشفا  بأن روسيا  ،مستحيل

هما  األجهزة الخاصة األوكرانية بالوقوف مت  ووصف الرئيس بوتين عملية تفجير جسر القرم بالعمل اإلرهابي، 
 .خلفه
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استطاع أهم عمليات الرد الروسية، بحيث  من إعادة نشاط هذا الجسر بعد ساعات من عملية التفجير، واعُتبرت
 .تفعيل عمل خط سكة الحديد، وإتاحة السير في نصف الطريق السريع الروس

الى عزل  يؤد  لم  فالهجوم؛ مستوى استراتيجي يقلب موازين المعركةب يكن فهو لم ،نتائج هذا الهجوم عن أما
، تكتيكية فقطل ضربة موضعية شك   هوبل  ؛للجزيرة، أو يمنع وصول اإلمدادات المدنية أو العسكرية لها ي  كل

من الطبيعي حصولها خالل أي مواجهة عسكرية، بحيث انهار جزء من جسر الطريق السريع في االنفجار، 
 .عبر جسر قريب للسكك الحديدية جه نحو شبه جزيرة القرم،مت  انات وقود في قطار خز  واشتعلت النيران في سبع 

 .األقلعلى  أشخاص 3مقتل  إلىالحادث  وأد ى

بواسطة شاحنة محم لة بالمتفجرات،  تنفيذها، فقد بات معلوما  بأنه تم تفجير الجسر أما عن كيفية حصول عملية
 .وقد وصلت الشاحنة إلى روسيا من بلغاريا عبر جورجيا وأرمينيا

 الجسر أهمية

ا جسر "كيرتش"، بعد عامين من استفتاء سكان شبه جزيرة القرم  يسم ىبدأ بناء هذا الجسر الذي  _ أيض 
أطول جسر في  -كم  19، بهيكل يبلغ طوله 2018، واكتمل بناؤه في العام 2014لالنضمام إلى روسيا عام 

التي تسمح و  ،متر ا 35اس طولها بأقو  ومجه ز –إلعادة توحيد شبه الجزيرة مع روسيا  رمزا  ولذلك أصبح  ؛أوروبا
 .للسفن بالمرور تحتها

 .مليار دوالر 3.7أي حوالي  ،مليار روبل 228 وتكل ف ،سنوات 4استغرق البناء  _

كما يضم مسارين  ؛واآلخر لطريق مزدوج ،مسارات 4هو زوج من الجسور المتوازية، أحدهما لطريق من  _
ابواحدة  ،لسكة حديد  .متد عبر مضيق كيرتشوواحدة للشحن، ت للرك 

عة وغيرها المدر  خالل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، كانت القوات الروسية تستخدمه لنقل المركبات  _
ولذلك أصدر العديد من المسؤولين والقادة العسكريين األوكرانيين في األشهر  .ات العسكرية والبضائعالمعد  من 

 .بح هدفا  األخيرة تهديدات بأن الجسر قد يص

إلى مقتل ثالثة أشخاص  أد ى، قويا   انفجارا  شهد الجسر الذي يربط األراضي الروسية بشبه جزيرة القرم وقد 
 .وقطع حركة مرور العربات والقطارات
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 أعلنسبتمبر/أيلول المنصرم،  26في  2و1أي طرف مسؤولية تفجيرات أنبوبي غاز نورد ستريم  يتبن  وبينما لم 
إياه  معتبرا  وقوف بالده وراء التفجير،  ،شبه اعتراف رسمي مستشار الرئيس األوكراني ميخايلو بودولياك، في

 .""البداية.. ويجب تدمير كل شيء غير شرعي

وكتب بودولياك، في تغريدة على تويتر: "إن كل شيء سرقته روسيا من أوكرانيا يجب استعادته.. ويجب طردها 
 ."تهااحتل   من كل المناطق التي

هم الروس أنفسهم بالوقوف وراء تفجير الجسر، في وات   ،لكن نفس الشخص عاد وتراجع عن تغريدته األولى
وقال: "الشاحنة التي انفجرت وفق كل المؤشرات دخلت الجسر من الجانب ؛ تعليق نشرته الرئاسة األوكرانية

 ."ك يشير بوضوح إلى ضلوع روسيالروسي. إذن، ينبغي البحث عن األجوبة في روسيا )..( كل ذل

تحد   مجر دعلى روسيا، والهجوم اإلرهابي المعلن منذ مدة طويلة على جسر القرم لم يعد  ُتشن   خفي ة حربا  إن 
به أوليغ موروزوف، نائب رئيس مجلس الدوما )البرلمان( لوكالة  صر حهذا ما ؛ بل إعالن حرب بال قواعد"

 ."سبوتنيك" الروسية

https://sputnikarabic.ae/20221008/ 

" فيه إشارة إلى الواليات المتحدة وحلفائها الغربيين بالوقوف وراء هذه الهجمات القوية خفي ةفالحديث عن "حرب 
 .اهاتتبن  والمهينة دون أن 

"، دون اعتبار فالمقصود بها استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية "في الداخل الروسي ،أما "حرب بال قواعد"
 .للخطوط الحمراء التي وضعتها موسكو، رغم تلويحها بالسالح النووي 

إذ سبق  ؛اها أحديتبن  على تفجيرات فوضوية متعمدة، تقف وراءها دولة أو مجموعة دول، دون أن  مقبل  فالعالم 
 ،الجوية والبحريةقرب جسر القرم في أغسطس/آب، وتعزيز دفاعاتها  مسي رةلروسيا وأن فاخرت بإسقاط طائرة 

اصات بغو  أو صواريخ أمريكية متوسطة المدى، أو حتى  مسي رةلصد أي هجوم بطائرات  ،وحتى في عمق البحر
 .وضفادع بشرية وقوات خاصة

https://alkhanadeq.com/post.php?id=3881/10.10.2022 

https://alkhanadeq.com/post.php?id=3881/10.10.2022
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 الغرب معشقاق 

محاولة أوكرانيا السيطرة على القرم إلى شقاق مع الغرب،إذ تعتقد  تؤد ي"إيكونوميست" أن صحيفة رج حت  
مها هي "مفتاح" ما إذا كان نجاح وأشارت ؛ ممكنا  الجانب األوكراني  كييف أن واشنطن واألسلحة التي تقد 

مارك ميلي، قال في  شهر نوفمبر " إن نجاح القوات  المجلة إلى أن رئيس هيئة األركان األمريكية، الجنرال
 ."األوكرانية في شبه جزيرة القرم بالكاد ممكن "في المستقبل القريب

القادة السياسيون في كييف "بشكل خاص" بصعوبة إعادة دونباس وشبه جزيرة القرم  يقر  وفي الوقت نفسه، 
يلينسكي "ربما كان يحشر نفسه في الزاوية" عبر وذكرت المجلة أن فالديمير ز  .إلى السيطرة األوكرانية

 .التصريحات حول عودة شبه جزيرة القرم إلى السيطرة األوكرانية

وأكدت مقالة المجلة أن "محاولة إعادة شبه جزيرة القرم إلى السيطرة األوكرانية ستكون مهمة عسكرية باهظة 
 ل نفورهم".تحم  ي إلى شقاق مع الحلفاء الذي لن يستطيع وستؤد   -الثمن 

https://arabic.rt.com/russia/141190/27/11/2022 

 مشع ةخطر استخدام قنبلة 

، حول تبعات تفجير كييف الروسية "إزفيستيا"صحيفة في مقاال   كتب بوغدان ستيبوفوي وأندريه فيودوروف
 .المحتمل لقنبلة قذرة

أكتوبر، في اجتماع مع رؤساء  26يوم  الرئيس الروسي فالديمير بوتين،  قولالكاتبان في البداية إلى  أشار 
لت أوكرانيا إلى ساحة حو  أجهزة األمن واالستخبارات في بلدان رابطة الدول المستقلة، إن الواليات المتحدة 

 .يةالنظر عن رغبة نظام كييف في الحصول على أسلحة نوو  وهي تغض   ،تجارب للتجارب البيولوجية العسكرية

وكما قال الخبير في مجال اإلشعاع والسالمة الكيميائية والبيولوجية، أوليغ جيلتونوجكو: "أوكرانيا هي مركز 
إنما على  -روسيا وبيالروس -فقط على أقرب الجيران تؤث روأي حوادث بيولوجية ونووية خطيرة لن  ؛أوروبا
 ."بأكملها القار ة
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على أوروبا بأكملها بسبب التيارات الهوائية. تم تسجيل تداعيات التساقط  أث رتكارثة تشيرنوبيل وأضاف: 
 سيؤث روأي حدث على أراضيها ؛ اإلشعاعي حتى في النرويج. األنهار األوكرانية تتدفق بغزارة في البحر األسود

ي المحاصيل على الفور في منطقة البحر األسود بأكملها. وال يجدر نسيان أن أوكرانيا واحدة من أكبر منتج
ث سيؤث رالزراعية في العالم.  الخطير في صادرات الحبوب والثروة الحيوانية. وأي وباء هناك سيكون  التلو 

 .على األقل بالنسبة ألوروبا بأسرها خطيرا  

أوكرانيا تقع على حدود العديد من البلدان ذات الكثافة السكانية العالية. لهذه األسباب، ال ينبغي علينا وحدنا، 
 ."بل يجب على أوروبا بأسرها أن نأخذ على محمل الجد احتمال وقوع حوادث نووية أو بيولوجية في هذه المنطقة

لين للمحل  وأشار جيلتونوجكو إلى أن رعاة أوكرانيا قد ال يحسبون عواقب ما يمكن أن يحدث. وقال: "بالنسبة 
 ."الواقع الحقيقي لألمور، أصبحت المقاربة السياسية أهم من عاليا   تأهيال  لين المؤه  

ما بوسعها لمنع امتالك  بكل  أكد نائب رئيس مجلس األمن الروسي دميتري مدفيديف، أن بالده ستقوم بدوره،  
 ."الدول المجاورة المعادية لها سالحا  نوويا ، متوعدا  بلجوء روسيا نفسها إلى النووي "عند الضرورة

"تلغرام": "سنقوم بكل ما بوسعنا لمنع امتالك الدول المعادية لنا وكتب مدفيديف في منشور على قناته على 
 دار من دول الناتو مباشرة  اليوم".تُ ومثال على ذلك أوكرانيا النازية التي  ؛سالحا  نوويا  

 //iz.ru/1416478/bogdan-stepovoi-andrei-fedorov/griaznye-igry 

 تحذ رشركة الطاقة النووية الروسية 

القذرة" سيزيد بشكل  الذري ةبأن استخدام "القنبلة  ،رينات كارتشا ،مستشار رئيس شركة "روس إنيرغو آتوم" صر ح
 .كبير من مخاطر نشوب حرب نووية عالمية

، من حقيقة أن حياة فجا  ومهما بدا ذلك ؛ ": "إن أسوأ شيء هو ما نراه 24وتابع خالل حديث له لقناة "روسيا 
ليست سوى جزء صغير مما يمكن أن يحدث  القذارة،اء استخدام هذه القنبلة جر  لهم األشخاص الذين سيتم قت

 ؛فيما بعد، حيث ستصبح يد من يأمرون بهذا النوع من التجارب البربرية طليقة، وسيدخلون في الصراع بالكامل
قيقي. إنه حقيقي ل إلى تهديد حوستتحو  ات، مر  وهو ما سيرفع من مخاطر اندالع الحرب العالمية الثالثة عدة 

 ."للغاية
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https://www.kommersant.ru/doc/5632564/24=10-2022 

ث إشعاعي يطال عشرات اآلالف من األشخاص، تلو  إلى  سيؤد يوأشار كارتشا إلى أن انفجار قنبلة نووية "قذرة" 
وتابع: "حينما نتحدث عن استبعاد األراضي  عاما . 50وإغالق النشاط الحيوي لبعض المناطق لمدة تصل إلى 

ألن معايير القنبلة القذرة غير بدق ة، ، فإنه من المستحيل اإلجابة على هذا السؤال عاما   50-30ثة لو الملو  
"قذرة"،  ذري ةعلى أن باستطاعة أوكرانيا، بإمكانياتها العلمية والتقنية، صنع قنبلة  مؤكدا  معروفة باألساس"، 

ثهناك وسوف يكون   .وسيطال عشرات اآلالف من األشخاص على األقل ،إشعاعي بالتأكيد تلو 

https://tass.ru/politika/16137589/24/10/2022 

 "بايدن: إشارات بوتين "خطيرة للغاية

كي جو بايدن، أن اإلشارات المتكررة من الرئيس الروسي فالديمير بوتين لألسلحة النووية ر يالرئيس األم أكد
 ."للغاية"خطيرة 

الستخدام مثل  الني ةبعد ساعات من إعالن بوتين أنه ليست لديه  ،كيةير األم "ذا هيل"يأتي هذا حسب صحيفة 
، فلماذا يواصل الحديث عنها، الني ةلكن بايدن تساءل إذا كان الرئيس بوتين ليست لديه  .هذه األسلحة النووية

إلى أن أسلوب بوتين في التعامل مع هذه القضية  مشيرا  وعن قدرة بالده الستخدام األسلحة النووية التكتيكية؟ 
 ته، بالخروج من أوكرانيا.برم  بالغ الخطورة، ويمكنه إنهاء هذا األمر 

 2022-10-28 –وكاالت 

 من استخدام روسيا أسلحة نووية هوس بريطاني

في األيام  بجدي ةكشفت وسائل إعالم بريطانية أن رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، ليز تراس، كانت تدرس 
 .األخيرة لها في منصبها، إمكانية استخدام روسيا لألسلحة النووية

في اعتقادها بأنه بعد الهجوم  مهووسةعن مصادر، أن تراس كانت  نقال  وذكرت صحيفة "ذا ميل أون صنداي" 
ذته االستخبارات األوكرانية، قد يختبر الرئيس الروسي فالديمير بوتين أسلحة نف  اإلرهابي على جسر القرم، الذي 
 .بهدف أن ُيظهر لسلطات كييف أن روسيا مستعدة التخاذ إجراءات صارمة ،نووية تكتيكية فوق البحر األسود
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عت رئيسة الوزراء تراس آنذاك إلى متابعة التنبؤات الجوية واتجاه الرياح، معتقدة وقالت الصحيفة إن المخاوف دف
 .أنه إذا تم استخدام األسلحة النووية، فقد يصل اإلشعاع إلى شواطئ المملكة

في كيفة تنفيذ "خطة الحماية والبقاء"، وهي حملة عامة إلعالم عامة  تفك رالصحيفة أن تراس كانت وأكدت 
 .حماية أنفسهم في حالة وقوع هجوم نووي  الناس بكيفية

 30.10.2022روسيا اليوم :

بعد فشل سياساتها االقتصادية، وسط استياء متزايد بين زمالئها في حزب أكتوبر(  20)وأعلنت تراس استقالتها 
 كرئيسة للوزراء. يوما   50أمضت في المجموع أقل من وهي  ؛المحافظين الحاكم

من جهتها، رأت مجلة ناشيونال إنترست األميركية أن فرصة استخدام روسيا لألسلحة النووية في أوكرانيا  
 .منخفضة، لكنها آخذة في االزدياد

دوأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الروسي فالديمير بوتين  باستخدام األسلحة النووية في بداية عمليته  هد 
 .العسكرية في أوكرانيا قبل ثمانية أشهر تقريب ا

ولفتت إلى أن إدارة الرئيس األميركي جو بايدن تسير منذ ذلك الحين على خط رفيع بين دعم أوكرانيا بما يكفي 
 دام السالح نووي". ل إلى استخو"التحو  للقتال ضد روسيا، ودون استفزاز بوتين لتصعيد الحرب 

ا من األسلحة النووية في مخزونها )حوالي  ا كبير ا جد  ال تستطيع معه الواليات  ،(4500تمتلك روسيا عدد 
المتحدة حتى التفكير في أي نوع من الهجوم الوقائي. وال يمكن للدفاعات الصاروخية أن تعترض بشكل موثوق 

 .نياهجوم ا روسي ا على الواليات المتحدة أو أوكرا

لذلك، يسعى المسؤولون األمريكيون إلى "ردع" بوتين عن استخدام األسلحة النووية. والردع هو فن توجيه 
 .فإن أفضل ما يمكننا فعله هو محاولة إقناع بوتين بعدم الهجوم ،التهديدات المضادة. ولذا

وزير  كما حذ رواقب كارثية". مستشار األمن القومي األميركي، جيك سوليفان، من "ع حذ رفي اآلونة األخيرة، 
 ."الخارجية أنتوني بلينكن من عواقب "مروعة
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أكد أن االستخبارات األمريكية لم ترصد أي تحر ك مريب في روسيا  أوستن،وزير الدفاع األمريكي، لويد لكن 
 ُينب ئ باستخدام السالح النووي، مشيرا  إلى أن األمر مستبعد حاليا .

ألن قرار استخدام األسلحة النووية يعود في النهاية إلى  ،الوضع الحالي خطير للغايةوأشارت المجلة إلى أن 
أعني، إنه رجل واحد. وقد  -ألن الرجل الذي يتخذ هذا القرار  ،فيه يفك ربوتين، وليس لنا نحن، وال نعرف ما 

ذ قرار "غزو" أوكرانيا، وزير الدفاع األميركي لشبكة سي إن إن: "ال توجد قيود على بوتين. مثلما اتخ صر ح
 ."يمكنه اتخاذ قرار آخر

هو أن نقوم برمي النرد النووي مرة أخرى، تمام ا كما فعلنا قبل  ؛وخلصت المجلة إلى أن الردع هو كل ما لدينا
ا أثناء أزمة الصواريخ الكوبية  .ستين عام 

https://al-ain.com/article/how-prevent-nuclear-war-ukraine 

باإلضافة إلى  ،إلى أوكرانيا ،مليار دوالر 75بقيمة  ،ات عسكرية أخرى ومعد  هر ، تم نقل أسلحة أش 9لمدة 
  .أموال لدعم االقتصاد.  هذا أكثر من الميزانية العسكرية السنوية لروسيا

تدميرها أو نفادها.   تم  الغالبية العظمى من األسلحة السوفيتية القديمة في أوكرانيا قد  فإنفي الوقت نفسه ، و  
ا كبير ا من  ،ومع ذلك رها الغرب يتم تحريكه على عجالت ، والذي من المحتمل أن يوف  ات التي المعد  فإن جزء 

   .ال للغاية في فصل الشتاءفع  يكون غير 

ةنشهد زيادة  كذلك ا في عدد طائرات النسيت الروسية وطائرات "غيران/الشهيد" اإليرانية التي تستخدمه حاد 
  .روسيا ، فضال  عن حقيقة أن الصواريخ الروسية ال تنفد

 

 

 الصين حليف استراتيجي لروسيا
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مليار دوالر  140الصين بالنسبة لروسيا أكبر شريك اقتصادي، حيث بلغ التبادل التجاري بين البلدين نحو  ُتعد  
فبراير،  4ولقاء الرئيس الروسي فالديمير بوتين، بنظيره الصيني شيجين بينغ، ببكين في  ؛2021العام في 
 .البترول والغاز لشراءمليار دوالر  117بتوقيع صفقات بقيمة  تكل ل

رتُ المحروقات )نفط وغاز( والسالح، بينما  :الصين تستورد أمرين أساسيين من روسيا إنإذ  لها كل شيء  صد 
 .الصيني أكبر بكثير من نظيره الروسي االقتصادوهذا ما يجعل االقتصادين متكاملين، رغم أن  تقريبا ؛

 للصين دوالر، في حين أن الناتج الداخلي اإلجمالي تريليون  1.5فالناتج الداخلي اإلجمالي لروسيا يبلغ نحو 
 .دوالر تريليون  18يبلغ 

لروسي بعد تشديد العقوبات الغربية، خاصة ما تعلق باستمرار لالقتصاد ا المنِقذ يمث لواالقتصاد الصيني الضخم 
تصدير النفط والغاز إلى السوق الصينية في حال أغلقت األسواق األوروبية والغربية أبوابها أمام صادرات 

 .الطاقة الروسية

صينية، ما  وكذلك األمر بالنسبة للواردات الروسية من الدول الغربية، التي يمكن لموسكو استبدالها بأخرى 
ف من وطأة العقوبات، ويمنع االقتصاد الروسي من الجثو على ركبتيه، خاصة أن الطرفان يتعامالن يخف  

بين البلدين عقب احتالل روسيا لشبه جزيرة القرم في  موق عبالروبل الروسي واليوان الصيني، في إطار اتفاق 
 .مريكية واألوروبية، ما يسمح لروسيا بااللتفاف حول العقوبات األ2014العام 

، اقتصاديا  اه أن تقف إلى جانبها تتمن  وال تنتظر روسيا من الصين أن تقاتل إلى جانبها في أوكرانيا، لكن أكثر ما 
 .للصمود أطول فترة ممكنة أمام العقوبات الغربية

بينما ال ترغب الصين أن ينهار االقتصاد الروسي، ألن ذلك سيدفع واشنطن لتركيز جهودها إلضعاف االقتصاد 
دوالر( نظيره  تريليون  24.2، والذي تجاوز ناتجه الداخلي الخام المعادل للقدرة الشرائية )بقو ة الصيني الصاعد 

 . )دوالر تريليون  20.8األمريكي )

الصين حبل النجاة الرئيسي  تمث لالنطاق التي تفرضها واشنطن وحلفاؤها ضد روسيا،  العقوبات واسعة ظل  في و 
ةلموسكو، المتصاص  خاصة إن طالت قطاع النفط  ،الصدمة التي ستخلقها العقوبات على اقتصادها شد 

 في حربها ضد أوكرانيا؟ فعال   جانب روسيالكن هل تقف بكين إلى . والغاز
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األوكرانية، وإن كانت من الناحية االستراتيجية تقف في نفس -الحياد في األزمة الروسية رسميا  اختارت الصين 
 .الخندق مع موسكو في مواجهة المعسكر الغربي الذي تقوده الواليات المتحدة األمريكية

 دبلوماسية الغاز الروسية

، في إطار الرد على الحرب  فعلها الرئيس الروسي، فالديمير بوتين، عندما قطع الغاز الطبيعي عن أوروبا
 .االقتصادية الشرسة التي يخوضها الغرب ضد موسكو منذ غزوها أوكرانيا نهاية شهر فبراير/شباط الماضي

واستنزافها  اقتصاديا  ، في إطار محاولته "تركيع" أوروبا القار ةوأوقف بوتين إمدادات الغاز الروسية عن دول 
وهو ما يعني  ؛قبل قدوم فصل الشتاء القار ةانات دول خز  ، وقبلها العمل على تجفيف الوقود األزرق من ماليا  

وإفالسات  ،وقفزات في فواتير الكهرباء والتدفئة ،وانقطاعات في التيار الكهربائي ،دخول أوروبا في شتاء قارس
فة ماليا  في حال مكلِ  للقار ةدائل المتاحة في األنشطة االقتصادية والمصانع وشركات اإلنتاج، خاصة وأن الب

 .مثال  اللجوء للغاز األميركي 

 ،الصراع مع شركاء موسكو تجن بعائدات النفط الروسية، لكن رغبة واشنطن في  لشل  رغم مساعي إدارة بايدن و 
 .ضت هذه المحاوالتقو   ،مثل الصين والهند

أكتوبر/ تشرين  14وزارة الخزانة والتجارة والخارجية في  لمجلة "ناشيونال إنترست" األميركية، أصدرت ووفقا  
حربها  شن  األول، تقريرا  يشرح كيف تمكنت العقوبات األميركية وضوابط التصدير من الحد من قدرة روسيا على 

 .في أوكرانيا

ضتقورغم اإلجراءات التي اتخذتها الواليات المتحدة والغرب، لجأت روسيا إلى قنوات وشبكات بديلة  المبادرات  و 
فقد فرضت الواليات المتحدة عقوبات يقظة على المؤسسات المالية وشركات الدفاع والبنوك، لكنها لم  ؛الغربية

ز  .بشكل كبير على قطاع الطاقة في موسكو ترك 

مليار  300من تجميد أصول بقيمة  ،الشركاء والحلفاءمع بالتعاون  ،نتتمك  وقال التقرير إن الحكومة األميركية 
نالكن أسعار الطاقة واستقرار الروبل الروسي لن  .دوالر من أصول البنك المركزي لالتحاد الروسي هذه  يمك 

 .العقوبات من الضغط على روسيا لوقف الحرب في أوكرانيا
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ل لوقف األرباح الهائلة التي ورأت المجلة أن الواليات المتحدة لم تفعل منذ مارس/ آذار هذا العام، سوى القلي
 .تتمتع بها روسيا من قطاع الطاقة، سوى فرض قيود على الواردات

لكن الرغبة ؛ عائدات النفط الروسية لشل  وفي مايو/ أيار، كشفت معلومات أن إدارة بايدن كانت تضع خطة 
تين في فرض مر   تفك رنطن جعلت واش ،مثل الصين والهند ،الصراع مع الشركاء التجاريين الرئيسيين تجن بفي 

 .إجراءات شاملة

الواليات  تترد دضة، المخف  تين اآلسيويتين من أسعار الغاز الطبيعي المسال الروسي القو  ومع استفادة هاتين 
 .المتحدة في فرض عقوبات إضافية من شأنها زعزعة استقرار السوق 

فعقد الرئيس ؛على الطاقة مع جيرانها اآلسيويينونتيجة لذلك، تمكنت روسيا من كسب الوقت إلقامة تعاون قائم 
لبناء  ،الروسي شراكات مع دول آسيا الوسطى )كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان(

 .محطات لتوليد الكهرباء وبناء محطات الطاقة النووية وإدخال التقنيات الرقمية

لناتج المحلي اإلجمالي لالتحاد االقتصادي األوراسي، والذي تأتي في المائة من ا 90لسيطرة روسيا على  ونظرا  
على الدول األعضاء  يتعي نغالبية أرباحه من صادراتها من الطاقة، تمتلك روسيا القول الفصل في األسعار التي 

 .األخرى دفعها مقابل الموارد الطبيعية

مثل  ،ة أوراسيا، تجعل دول آسيا الوسطىوأشارت الصحيفة إلى أن سيطرة روسيا على أمن الطاقة في منطق
 .غير قادرة على االنفصال عن روسيا ،كازاخستان

التي قامت  ،كما سعى بوتين إلى إنشاء خطوط أنابيب جديدة في دول آسيا الوسطى لنقل الغاز إلى الصين
 .ى أوروبافائض الغاز الطبيعي المسال الذي اشترته من روسيا إل ببيعخالل األشهر القليلة الماضية 

وفي حال أرادت موسكو إحكام سيطرتها على هذه الصادرات، فلن تكون هناك خطة أفضل من تشجيع بناء 
 .خط أنابيب إلى الصين يمر عبر دول صديقة للكرملين

https://arabic.rt.com/world/1401582 
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يتألم في معركة الغاز، سواء دول االتحاد األوروبي، التي تجد صعوبة في تعويض الغاز الروسي قبل  الكل  
، بداية شهريا   تراجعا  بينما تشهد مداخيل روسيا من النفط والغاز المضاعفة؛ الشتاء المقبل، ناهيك عن األسعار 

 .من أغسطس/آب الماضي، رغم ارتفاع األسعار

ومن الصعب  ؛أن تفقد موسكو النسبة األكبر من السوق األوروبية المرج حمن  ،متوسطوعلى المدى القصير وال
 .على السوق اآلسيوية استيعاب كامل الصادرات الروسية

عادة بناء شبكة جديدة من أنابيب الغاز نحو الصين، وربما الهند على المدى المتوسط، بينما إلوتحتاج روسيا 
إذا تحسنت العالقات  إال  يب الغاز الروسية نحو أوروبا مهب الريح، ستذهب معظم استثمارات خطوط أناب

 فال يوجد مستحيل في السياسة. مستقبال ؛

يستند مفهوم أمن الطاقة الروسي إلى مبدأ تحقيق أمن الطلب، وأسعار مرتفعة، والتزامات وإمدادات طويلة 
دون اإلعاقة من دول  ،العجوز القار ة األجل بشكل مستدام، والوصول اآلمن إلى األسواق العالمية، خاصة

على خلق توازن في  بقو ةوالعمل  ؛والعمل على مد أنابيب الطاقة والغاز إلى قلب االتحاد األوروبي ؛العبور
 . الروسي بسوق واحدة الدب  أسواق الطاقة الروسية لمنع تقييد 

أسعار تصدير غاز األنابيب الروسي إلى دول وفق ا للخبير االقتصادي الروسي بافيل ريابوف ، يبلغ متوسط و 
 549دوالر ا و  313دوالر ا و  224دوالر ا و  194حسب الربع ،  2021خارج رابطة الدول المستقلة في عام 

دوالر ، وفي  800، تتجاوز األسعار  2022دوالر ا لكل ألف متر مكعب من الغاز.  في الربع األول من عام 
ض االنخفاض في إمدادات الغاز سيعو  دوالر ، وهو ما  1000يتجاوز السعر  2022الربع الثاني من عام 

إلى البلدان غير األعضاء في رابطة الدول المستقلة حسب  2021.  عائدات غازبروم لعام 1/3المادية بمقدار 
والر في مليار د 19.6مليار دوالر ، ورقم قياسي  13.2مليارات دوالر ، و  10و  ،مليار دوالر 9.2األرباع: 

مليار  29.2، تصل اإليرادات إلى  2022. ومع ذلك ، في الربع األول من عام 2021الربع الرابع من عام 
بنسبة  2021وهذا رقم قياسي مطلق.  انخفضت شحنات الغاز الطبيعي في الربع الرابع من عام  -دوالر 

 2022قياسيا .  في الربع األول من عام  ، لكن اإليرادات كانت رقما   2020٪ مقارنة بالربع الرابع من عام 27
مليار متر مكعب  25.6٪ لدول االتحاد األوروبي )30، انخفضت الشحنات المادية لخطوط األنابيب بنسبة 

أسبوع ا من العام.  بالنسبة للبلدان  12( في أول 2021مليار متر مكعب في عام  36.7مقابل  2022في عام 
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مستقلة ، مع األخذ في االعتبار تركيا والصين ، يمكن أن تكون عمليات غير األعضاء في رابطة الدول ال
 .2021٪ مقارنة بعام 24-22التسليم في الربع األول أقل بنسبة 

من تأثير العقوبات الغربية على عائداتها من الطاقة، وتوقعت انخفاض إنتاجها من النفط في  روسيا لتقل  
 .2021بالمئة مقارنة بو 8 – 5سيتراوح بين  2022

وصلت، مليار دوالر،  321، تبلغ 2022وبينما كانت توقعات الخبراء لمداخيل النفط والغاز الروسي لعام 
، وفق وزارة االقتصاد 2021بالمئة عن عام  38بو تقد رمليار دوالر، بزيادة  337بحسب خبراء، إلى أكثر من 

 .*الروسية

https://arabic.rt.com/business/1353220 

https://www.aleqt.com/2022/04/02/article_2290471.html 

كانت الواليات المتحدة قد أعلنت في مارس/آذار الماضي، فرض حظر كامل على واردات النفط والغاز 
 .2030ط لحظر مصادر الطاقة الروسية بصورة كاملة بحلول عام تخط  الروسية، في حين 

% من 75 ل قادة االتحاد األوروبي إلى اتفاق يتضمن حظر ا فوري ا لقرابةتوص  وفي نهاية مايو/أيار الماضي، 
ة 2022% بحلول نهاية العام الجاري 90النفط الروسي المنقول بحر ا، ترتفع إلى  ، بحسب بيانات رصدتها منص 

 الطاقة المتخصصة.

 "إسرائيل"و دور إيران

األوكرانية، التي قد تكون -حول انخراطهما في الحرب الروسية "إسرائيل"تؤكد الشواهد ما تنفيه رسميا  إيران و
ساحة جديدة لفائض التصعيد بينهما، حيث تخوضان باستمرار جوالت متقطعة من التصعيد في الساحة السورية، 

أن حسابات الطرفين في اإلعالن الصريح  إال  كما خاضتا من قبل جوالت معارك ناقالت النفط في بحر العرب. 
هذه الحرب سيجلب لها المزيد من  فيد انخراطهما قد تضع كال  منهما في مأزق. فدعم إيران لروسيا عن حدو 

 ضفي تعقيدات إضافية على مسار تسوية االتفاق النووي المتعثر. وعلى الجانب اآلخر،ويُ العقوبات الغربية، 
رت روسيا اعتراض قر  ية، إذا ما اإليراني على الساحة السور  الوجوداستهداف  فيض حركة إسرائيل سيقو  ربما 

 .تحركاتها



39 
 

لكن هذه الحسابات التقليدية لن تدوم طويال ، في ظل انكشاف طبيعة انخراط كال الطرفين في الحرب. فعمليا ، 
لطرفي الحرب: روسيا وأوكرانيا. فقد منح الدعم اإليراني لروسيا  مهم  أن إسهام إيران وإسرائيل  تصو ريمكن 

"( بديال  أقل كلفة الستهالك قدر من المخزون الصاروخي الروسي خالل 6"مهاجر  –" 136بو"الدرونز" )"شاهد 
وعوضا  عن حشد قواتها وآلياتها خارج مناطق السيطرة الرئيسية  ،األشهر الثمانية الماضية على نطاق واسع

كما يتيح لها هامشا  زمنيا  إلعادة تعبئة القوات التعويضية )االحتياط( وتدريبها خالل فصل  ؛الشرق والجنوب في
الشتاء، استعدادا  لجولة قد تكون صعبة في الربيع المقبل. كذلك، فإن اصطفاف إيران إلى جانب روسيا فى 

بتعبير  ،للقوى الحليفة والقوى )غير الصديقة( لموسكو في إطار فرزها مهمعامل دعم  يشك لمعركتها الحالية، 
  .الرئيس الروسي فالديمير بوتين

طرفا  على الساحة المقابلة.  "إسرائيل" تكون  من المتوقع أنكان على الساحة األوكرانية، دور إيران ظهور وبمجر د
ألوكرانيا دعما  لوجستيا  استخباريا ، مت قد  وفقا  للعديد من التقارير والتصريحات الرسمية اإلسرائيلية، فإن تل أبيب و 

كييف عليها في المرحلة الحالية لتقديم دعم دفاعي نوعي،  تلح  أدنى من الدعم خالل الفترة السابقة، بينما  كحد  
ي "الدرونز". كما لتحد  القوات األوكرانية من التصدي  تمك ن"، أو بدائل أخرى الحديدية القب ةكتقديم منظومة "

االحتياجات  سد  إلى أوكرانيا  وبالتالي تحتاج ؛"110طهران موسكو بصواريخ مثل "فاتح  تمد   نتتوقع كييف أ
 *.منظومات دفاع أمريكية وأوروبية تم الوعد بها موخرا   تسل مالدفاعية بشكل عاجل لحين 

   -باحث في مركز االهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية –احمد عليبة *

https://acpss.ahram.org.eg/News/17643.aspx 

 حدود الفاعلية والتأثير

طائرة  50من بين كل  وتقريبا ،وفقا  للتقارير األوكرانية، تم اعتراض نسبة كبيرة من تلك الطائرات بمرور الوقت. 
ما في هذه التقديرات. لكن هناك ثغرات  حد  منها، حتى وإن كانت هناك مبالغة إلى  40يمكن اعتراض وإسقاط 

خاصة  ،إمكانية رصدها يسه لما  ،منها الصوت العالي أثناء حركة الطائرةو تم رصدها خالل تلك الهجمات، 
وربما يصعب ذلك ليال ، حيث يصعب على أجهزة الرؤية اكتشافها بسبب جسمها الخارجي  ؛خالل فترة النهار

 ء السرعة. غير المعدني، إضافة إلى عامل بط
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 ." تلعب دورا  أكثر فاعلية على المستوى التكتيكي، بالنظر إلمكانياتها6من ناحية أخرى، يبدو أن الطائرة "مهاجر 
 تقوم بدور استطالعي وهجومي في الوقت ذاته، حيث تستكشف بنك األهداف التي يتم تحميلها على نظام فهي

(GPS)  التحليق الستكشاف أهداف ميدانية واستهدافها 6 كما يمكن لو"مهاجر ؛"136في طائرات "شاهد "
له من تهديد في المرحلة الحالية كمعطى تشك  ، فإنه باإلضافة إلى ما أولي ةبالصواريخ التي تحملها. وكنتيجة 

جديد في عملية التسليح ما يتطلب وجود وسائل اعتراض أكثر فعالية، سيرتفع التهديد في المرحلة المقبلة في 
 ات الدفاع الغربية المعلن عنها. ظومظل وجود من

السيناريو اآلخر في هذا الصدد، هو عدم مغامرة إسرائيل بقلب هذه الموازين، باالكتفاء بنقل خبرات دفاعية إلى 
، (GPS) " التي تحتاج إلى تفعيل نظام136الة في مواجهة "شاهد الفع  أوكرانيا، خاصة منظومات التشويش 

بالنظر إلى أن بعض التجارب العملية الميدانية اإلسرائيلية تشير إلى أن إسرائيل عملت على السيطرة في المقام 
األول على الدرونز التي تخترق المجال اإلسرائيلي من لبنان أو الجوالن، حيث تخترق أنظمة التشغيل 

موسكو بأنواع أخرى من الطائرات التي تخشى  دافعا  لدى إيران في رفض إمداد شك لاإللكترونية. هذا المنظور 
  .من السيطرة عليها وفحصها

لكن حتى لو لم تكن  .إيراني للتصعيد بعيدا  في أوكرانيا-أنه لم يكن هناك توجه إسرائيلي تصو رعمليا ، يمكن و 
اها كل طرف. يتبن  النظر عن حقيقة التوجهات التي  بغض  أنها أصبحت قائمة  إال  هذه الفرضية قائمة من قبل، 

لكن إجماال ، ما أدواته. على كل منهما تقديمه لطرفي الحرب، فإن كال  منهما سيختبر  يتعي نوباإلضافة إلى ما 
 مشهد الحرب بشكل عام.  تطو ريجب وضعه في الحسبان هو مدى 

 اإليرانية  -والعالقات الروسية األوكرانية األزمة

كادت األزمة األوكرانية أن تفرض تداعيات سلبية على العالقات بين إيران وروسيا، بعد أن اتجهت األخيرة إلى 
أن حرص  إال  محاولة استغالل دورها في االتفاق النووي لممارسة ضغوط على الدول الغربية في األزمة األولى. 

ة في احتواء التوتر المؤقت واستئناف التفاهمات طهران على االحتفاظ بعالقات قوية مع موسكو ساهم في النهاي
 .القائمة بين الدولتين حول العديد من الملفات اإلقليمية والدولية
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حرصت إيران وروسيا على تأسيس عالقات قوية بينهما في ظل التقارب الملحوظ في التعامل مع العديد من 
اظ على استقرار منطقة القوقاز، وعدم السماح بهيمنة أبرز محاور التالقي بين البلدين في الحف ويتمث لالملفات. 

عت العزلة الدولية شج  . وقد سورياإلى جانب دعم  ،قوى من خارج المنطقة على دول آسيا الوسطى وبحر قزوين
على تفعيلها المرشد علي  يصر  سياسة "التوجه نحو الشرق"، التي  تبن يإيران خالل السنوات األخيرة على 

خامنئي، بهدف قطع الطريق على الضغوط األمريكية، من خالل تعزيز العالقات مع روسيا والصين. وقد تم 
بخالف الرئيس السابق حسن روحاني، الذي دعم  ،تعزيز هذا االتجاه بالفعل بعد انتخاب الرئيس إبراهيم رئيسي

لغ رئيسي نظيريه الروسي والصيني، في أول اتصالين منفصلين سياسة االنفتاح على الدول الغربية. وقد أب
، بأن أولوية سياسته الخارجية ستكون تعزيز العالقات 2021يه منصبه، منتصف أغسطس تول  بينهما عقب 

 [1االستراتيجية مع موسكو وبكين.]

الرسمي المساند لروسيا  العام الموقف اإليراني الرأيالمحافظة وقطاع من  اإليرانيةكما دعمت وسائل اإلعالم 
للنفوذ  كو"ضحي ةمت صحيفة "كيهان" اليومية المتشددة أوكرانيا قد  فعلى سبيل المثال، . فى حربها في أوكرانيا

فبراير الماضي، إلى أن "الحرب في أوكرانيا لم تبدأ في أواخر  27وأشار تعليق نشرته الصحيفة في  ؛الغربي"
ووضعت  ،نة في البالدالملو  ا قادت الواليات المتحدة األمريكية الثورات ولكن قبل بضع سنوات، عندم ،فبراير

انا  كوميديا  في مقعد الرئيس". كما وصل األمر إلى خطباء الجمعة في المساجد، حيث أشار إمام صالة فن  
 قالو  .ل عن الهجوم العسكري دون تسمية روسياؤو الجمعة في طهران أحمد خاتمي، إلى الناتو باعتباره المس

رتصرفات الناتو االستفزازية وتصرفات الواليات المتحدة األمريكية، التي تعتبر نفسها بشكل غير  إنخاتمي   مبر 
 [2إلى تعقيد الوضع في المنطقة.] أد تعظمى،  قو ة

، 2022أغسطس  20روسيا والصين "أولوية" رئيسي في السياسة الخارجية اإليرانية، الشرق األوسط اللندنية، 1-
 :متاح على

https://bit.ly/3ucWQNB 

 :، متاح على2022مارس  1، 24خامنئي يعتبر أوكرانيا "ضحية" للسياسة األمريكية، فرانس  [2]

https://bit.ly/3imaUim 
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 :األوكرانية على اإلرهاب-تداعيات الحرب الروسية

األوكرانية على اإلرهاب، ليس فقط في منطقة أوراسيا، لكن في المناطق التي -تكثر التداعيات للحرب الروسية
 :أهم التداعيات المحتملةومن  .اإلفريقية والقار ةينشط فيها اإلرهاب، خاصة الشرق األوسط 

إضعاف الجهود الدولية في مجابهة اإلرهاب، وذلك بعد ترجيحنا للسيناريو الثاني، على أساس انشغال القوى -
زالكبرى في الحرب الدائرة في أوكرانيا، مما   .من فرص صعود النشاط اإلرهابي سيعز 

لدول، وخاصة األوضاع األزمة األوكرانية على أوضاع كثير من ا تؤث رتزايد انتشار التنظيمات اإلرهابية، حيث -
 .االقتصادية، وبخاصة المناطق التي تتموضع فيها التنظيمات اإلرهابية المختلفة

لتزايد فرص - مه من تسهيالت لهم للمشاركة بجانبها في الحرب، السيما تقد  بما  ،أوكرانيا إلى بؤرة إرهابية تحو 
 .وسكو نتيجة حربها في أفغانستان والشيشانمن جانب الجهاديين الروس والشيشان الذين لديهم تاريخي تجاه م

، وما ”العائدون من أفغانستان“، مقارنة بظاهرة ”العائدون من أوكرانيا“لتصبح ” العائدين“إمكانية تكرار ظاهرة -
تثيره هذه القضية من انتشار التطرف العنيف، سواء نشر أفكار التطرف اليميني أو التطرف الديني، خاصة 

 .ض األبعاد الدينية في هذه األزمةوأنه تم توظيف بع

 أهمها قيام اليمين النازي من جديد.و اليمين المتطرف في أوروبا،  تي اراتزيادة انتشار -

حة، ليس على المدى اإلقليمي األوراسي والمسل  لألزمة األوكرانية تداعيات عدة على التنظيمات اإلرهابية  إن-
ا، مع إمكانية امتداد هذه التداعيات   وجماعاتكيانات  إلنتاجفقط، ولكن على الشرق األوسط وإفريقيا أيض 

 إرهابية أكثر خطورة من سابقتها.

 

 على روسيا عقوبات تأثير ال

 ،ليها، الواليات المتحدة واالتحاد األوروبيالعقوبات المفروضة على روسيا في المقام األول على المبادرين إ أث رت
 :إلى أد ىما 
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 . الدوالر واليورو –سقوط عمالت  •

دركود  •  . اقتصاديات دول االتحاد األوروبي يهد 

 . مستوى قياسي للتضخم في االقتصاد •

دي مؤي  في المائة من سكان العالم، في حين أن عدد  15ال يدعم السياسة الغربية ضد روسيا اآلن أكثر من 
 .بسبب تدهور الجودة ومستوى المعيشة في الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي ،عزل روسيا يتناقص بسرعة

. لقد توقفت عملي ا األوروبياالتحاد الوضع الحالي محزن بالنسبة للطبقة المتوسطة وذوي الدخل المنخفض في 
التدفقات المالية الناتجة عن السياحة الروسية إلى االتحاد األوروبي، فضال  عن ازدياد عدد الفقراء في االتحاد 
األوروبي، بسبب موجات الالجئين القادمين من إفريقيا. وللمفارقة، يجري إطعام هؤالء الالجئين من جيوب 

 .األوروبيين الفقراء

 .”القطبية أحادي  للعالم “سياسة العقوبات الغربية بالفعل إلى وضع حد  أد تلقد 

في التغييرات الجيوسياسية التي تجري حالي ا، يمكن مالحظة بناء سالسل لوجستية جديدة لتدفق وتوريد البضائع و 
ا ال حدود لها لتنمية بلدان بشكل مستقل عن الواليات المتحدة وحلفائها. تفتح التحديات االقتصادية الحديثة آفاق  

ا للنظام العالمي الجديد  .إفريقيا والشرق األوسط وآسيا وأمريكا الالتينية، حيث ستصبح روسيا مركز ا ومهندس 

أنهت العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا سياسة العقوبات: فقد أصبح عبثي ا وغير مجد  قيام األوروبيين 
هي حظر جميع و  ،سبق وأن فرض الغرب عقوبة واحدة شاملة ألنهموسكو،  حزم عقوبات جديدة ضد” باختراع“

 .مظاهر التواصل مع روسيا: السياسية والتجارية واالقتصادية والثقافية

إلى نوع جديد من السياحة للروس: سياحة  أد ىمن الواضح أن فصل البنوك الروسية عن أنظمة الدفع الدولية 
م، حيث أصبحت وكاالت السفر ”بطاقة االئتمان“ اح الروس ِحزم سفر إلى طاجيكستان وأوزبكستان للسي   تقد 

وكازاخستان ودول رابطة الدول المستقلة األخرى، والتي يمكن فيها امتالك بطاقات ائتمان صادرة عن بنوك تلك 
بما فيها الدول األوروبية ذاتها.  ،دوالر، واستعمالها على أراضي الدول األخرى  200الدول، بسعر ال يزيد عن 

ر ا على أن العقوبات المفروضة على روسيا تعود بالفائدة على اقتصادات آسيا ورابطة الدول مؤش  هذا  ُيعد  أال 
 المستقلة الحليفة لروسيا؟
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ول الحظر الكامل على تأشيرات شنغن لمواطني روسيا. كان هناك نقاش في االتحاد األوروبي منذ بداية العام ح
ومع ذلك، أعلنت ألمانيا وفرنسا أنهما تعارضان بشكل قاطع مثل هذا الحظر، حتى أن برلين وباريس أدانتا 

 .”إن زيارة أوروبا امتياز وليست حق ا من حقوق اإلنسان“كالم رئيس الوزراء اإلستوني كاي كاالسو الذي قال: 

؛ ومع ذلك، يبدو أن األوروبيين في واقع ”من تعتمد عليه ضد  ال يمكنك أن تكون “ثور في روسيا: هناك قول مأ
ةفهم يعتمدون  ؛األمر يتصرفون بخالف ذلك على روسيا في مجال الطاقة ويريدون محاربتها في ذات  بشد 

 .الحاليالنظر عن مقدار ما ينكره الغرب، لكن الحقيقة هي ما هي عليه الواقع  بغض  الوقت. 

أخرى للصيانة الوقائية. وعلى الرغم من أن اإلغالق لمدة  مر ةعلى أي حال، فقد تم إغالق نورد ستريم تمام ا 
دة في الوقت الحالي، ُمجم  ثالثة أيام فقط، يبدو أن قضية العقوبات المفروضة على إمدادات الغاز الروسي 

ا باردة في الشتاء، وهو ما ال ينطبق على  والتي تتطور بوتيرة سريعة في السنوات  ،آسيا الدافئةأوروبا أيض 
 .األخيرة

 ووسط آسيا األوسطنائبة مدير مركز الدراسات للشرق -فاينا غازدييفا

/https://annasher.com/exclusive/8626 

ز عقب االنتخابات  2020االتحاد األوروبي نظام الجزاءات المفروضة على بيالروس اعتبار ا من عام  عز 
اب رك  المستمرة في بيالروس، وعملية إرغام طائرة  "قمععمليات"ال أسماهبسبب ما   2021ثم في عام  ؛الرئاسية

 .اجرين مع االتحاد األوروبيتابعة لشركة رايان إير على الهبوط في أراضيها، وتدبير بيالروس أزمة مه

رزم من الجزاءات إزاء روسيا بالتنسيق مع شركائه، وال سي ما البلدان األعضاء في  8واعتمد االتحاد األوروبي 
وبداية االعتداء الروسي على أوكرانيا. ويستمر ذلك  2022وذلك منذ شباط/ فبراير  ،مجموعة الدول السبع

في أعقاب ،2022إذ اعتمد الجزء األخير من الجزاءات في تشرين األول/ أكتوبر  ،التعهد على المدى الطويل
روسيا بصفة غير مشروعة كل من دونتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا  ضم  له مث  التصعيد الجديد الذي 

 .األوكرانية

ا جزاءات   .سيةدة على بيالروس بسبب ضلوعها في الحرب الرو محد  وفرض االتحاد األوروبي أيض 

https://annasher.com/exclusive/8626/
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ا في االقتصاد الروسي بالفعل وتؤث ر وهو تأثير سيتعاظم، ويعيق مواصلة روسيا  ؛تلك الجزاءات تأثير ا شديد 
 .تحم ل كلفة الحرب

 والعقوبات الغربية  روسيا

تستند آلية الجزاءات التي اعتمدها االتحاد األوروبي إزاء روسيا، والرامية إلى زيادة أعباء الحرب على كاهل 
 :الروسي، على عدة ركائز النظام

 ،التي ترمي إلى الضغط على الجهات السياسية واالقتصادية التي تدعم النظام الروسي: الجزاءات الفردية  أّولا 
تها روسيا بصفة غير ضم  وعلى زعماء الهيئات االنفصالية في دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا التي 

تجميد األصول ومنع دخول أراضي االتحاد األوروبي، وتستهدف أكثر مشروعة. وتنص هذه الجزاءات على 
شخص وكيان روسي، من بينهم الرئيس الروسي فالديمير بوتين ووزير الشؤون الخارجية سيرغي  1,300من 

 .الفروف

بصورة المالية الشاملة التي ترمي إلى نفاد القدرة التمويلية لالقتصاد الروسي، والتي تشمل  الجزاءات: ثانياا 
 :خاصة

 واحتياطه. منع المعامالت على أصول المصرف المركزي الروسي -

 . فرض قيود على شراء الديون السيادية الروسية وعلى التدفقات المالية اآلتية من روسيا-

 إقصاء بعض المؤسسات المصرفية الروسية من نظام "سويفت" للرسائل اآلمنة، ومن بينها مصرفا سبيربنك-
(Sberbank) وفي تي بي،(VTB) وهما أهم مصرَفين في روسيا. 

االقتصادية التي تستهدف القطاعات الرئيسة في االقتصاد الروسي، مثل قطاعات الطاقة : الجزاءات  ثالثاا 
 .ةاألولي  والمواصالت والطائرات والصناعات الدفاعية والمواد 

السلع من روسيا وإليها، مثل الطائرات  وتشمل هذه الجزاءات بصورة خاصة منع عمليات استيراد وتصدير بعص
ات الخاصة بها، والسلع الثنائية االستخدام، والسلع العالية التقنية، والمستلزمات، وغيرها، فضال  عن منع والمعد  
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السفن التي ترفع العلم الروسي من الرسو على المرافئ، إلى جانب محظورات إضافية على قطاع تزويد 
 .الخدمات

استراتيجي ا من ناحية تمويل كلفة الحرب التي  يعد  ءات على وجه الخصوص قطاع الطاقة الذي وتستهدف الجزا
خاصة حظر استيراد الفحم الروسي والواردات التي تمر بالطرق  بصورةرت الدول األعضاء وقر  دها روسيا. تتكب  

ره تصد  الكاملة من النفط الذي  ةالكمي  أي ما يقرب  ؛البحرية والنفط الخام والمنتجات النفطية اآلتية من روسيا
روسيا إلى االتحاد األوروبي. وتشتمل التدابير التي اعتمدها االتحاد األوروبي كذلك على آلية وضع حد أقصى 

لة للحظر األوروبي إلى تقليص المكم  ألسعار النفط الذي تبيعه روسيا إلى البلدان األخرى. وتهدف هذه اآللية 
 .اء األسعار العالميةجر  الصدمة  تجن بالعائدات التي تحصل عليها روسيا من خالل تصدير النفط مع 

التي تستهدف حمالت التضليل اإلعالمي والتالعب بالمعلومات، بما فيها تعليق بث قنوات  : الجزاءاترابعاا 
لدول األعضاء في االتحاد األوروبي حتى نهاية االعتداء الروسي " في ا24"سبوتنيك" و"روسيا اليوم" وروسيا 

 .على أوكرانيا

دةوعالوة على ذلك، ُفرضت قيود  على المبادالت التجارية واالستثمارات مع كيانات في منطقتي دونيتسك  محد 
. واعتمد 2022أيلول/ سبتمبر  30تها روسيا بصفة غير مشروعة يوم ضم  ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا التي 

 .االتحاد األوروبي بعض االستثناءات اإلنسانية كيال يعيق إيصال المساعدات إلى السكان األوكرانيين

دة من أجل مكافحة التحايل على الجزاءات. وعليه، فقد تستهدف تلك الجزاءات محد  ذت تدابير ُنف  وأخير ا، 
 .ملية انتهاك الجزاءات األوروبيةرون عُييس  الكيانات واألشخاص في البلدان األخرى الذين قد 

 روسية خالصة 

 ذوي ذلك حماية  فييه البعيد والقريب، بما بشق  أوال ، إن تقسيم أوكرانيا هو خطوة لتصحيح بعض أخطاء التاريخ 
 .األصول الروسية

 ثم  اآلخر التابع للغرب لحلف الناتو، ومن  تفكير لضم القسم األوكراني أيمام وثانيا ، وضع عراقيل عملية أ
ده كخطوة أولى تدعم المطالب األخرى الخاصة بأسلحة الدمار الشامل ومنظومات الصواريخ الباليستية تمد  وقف 

 .عدد من بلدان شرق أوروبا يركية التي تم نشرها فياألم
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 .وبات اقتصادية أو سياسيةتهديدات غربية بتوقيع عق إن أمن روسيا له األولوية على أي وثالثا ،

 .من استخدام أسلحة دمار شامل إذا استدعت الضرورة ورابعا ، إن روسيا لن يمنعها شيء

إلى جانب تغيير  ا  تجاه دونباس، يعنيالمزدوج سياسيا  وعسكري يسير االستنتاج بأن التحرك الروسيومن ال
 الروسي. حيوي الييرا  أيضا  للمجال الخريطة الجيو سياسية ألوكرانيا، تغ

أن السياسة العملية ال تعترف  بْيد. رات تخالف مبدئيا  القانون الدوليومن اليسير أيضا  الجدل بأن هذه التطو 
الكثير من  مبادئ القانون الدولي فيل ،والواليات المتحدة تحديدا   ،واألمثلة كثيرة على انتهاك الغرببالقو ة؛  إال  

وأفغانستان طوال عقدين  ،وفيتنام من قبل ،وحاالت فلسطين المحتلة والعراق وسوريا .القضايا واألزمات اإلقليمية
من حيث  وى الكبرى لها معاييرها الخاصة في التعامل مع مبادئ القانون الدوليمن الزمان، كلها تؤكد أن الق

فرض أمر واقع يتناسب  تجاوزها وتجاهلها ما دام األمر يتعلق بمصالحها المباشرة، وما دامت لديها القدرة على
 .مع تلك المصالح

 وحسب، بل على هيكل النظام الدولي ذاته، واآلخذ فيحالة أوكرانيا، فإن واقعها الجديد ال يقتصر عليها  وفي
ل  ، وإن لم يصل بعد إلى نقطة النهاية.التحو 

وليس مع أوكرانيا ، حتى على أراضي أوكرانيا.  وروسيا ، باعتبارها إحدى  ،ركايروسيا في حالة حرب مع أم
تين الحرب بين  تمر  وهذا أمر غير وارد.   ؛النوويتين الرئيسيتين ، ال يمكن أن تخسر في ساحة المعركة القو 

كا في إلحاق ير كا وروسيا من خالل زعزعة استقرار الوضع الداخلي لبعضهما البعض.  تتمثل مهمة أمير أم
 ؛وانهيار االقتصاد الروسي ،المجتمع الروسي ستفج رضرر غير مقبول بروسيا في أوكرانيا ، وخسائر فادحة 

ولكن حتى ال ينهار الغرب نفسه.  لذلك ، فإن ما يحدث في أوكرانيا له أهمية ثانوية.  يمكن لروسيا الدخول  
لشيء الوحيد المهم في هذا هو ما إذا كان االستقرار سيبقى ا ؛أخرى من الجانب اآلخر مر ةالدخول و المغادرة ، و 

يون العاديون أو يركمن يلوم األم"داخل روسيا وما إذا كان الغرب يزعزع االستقرار.  لذلك ، فإن السؤال حول 
 هو أحد أهم األسئلة. "األلمان على األزمة

دهو من  ،واشنطن وتحديدا   ،توافق روسيا والغرب إن    . ومستقبلها وحدودها األوكرانيةدولة ال آفاق يحد 
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بل واشنطن ولندن إلضعاف أوروبا وروسيا والصين. الحرب قِ ط له من مخط  إن األزمة في أوكرانيا هي عمل 
 .مهيمنة على العالم كقو ةبالنسبة للواليات المتحدة هي وسيلة الستمرار وجودها 

 

 المواجهة المستقبلية مالمح 

أصبحت مالمح المواجهة المستقبلية في أوروبا واضحة، والمستفيد الرئيسي منها هو الواليات المتحدة  لقد-
ألنها منافس اقتصادي وسياسي للواليات المتحدة. ونتيجة  ،دة ليست مفيدة لواشنطنالموح  وبريطانيا. أوروبا 

لذلك، يتم توجيه ضربة إلى زعيمة أوروبا، ألمانيا، التي تعتمد رفاهيتها االقتصادية على إمدادات الطاقة 
 .الرخيصة من روسيا مقابل الوالء السياسي لموسكو

وبالتالي  ؛لبدء األعمال القتالية في أوكرانياأضعفت الواليات المتحدة موقف ألمانيا من خالل استفزاز موسكو -
حرب ا ضد روسيا على يد أوكرانيا  تشن  تحقيق قطع العالقات بين روسيا وألمانيا. وهذا يعني أن الواليات المتحدة 

 .إلخضاع االتحاد األوروبي لها ،من أجل خلق أزمة في أوروبا

جبر التهديد األمني الشركات وسيُ  ؛وروبي غير مربحةنتيجة لألزمة المقبلة، ستصبح الصناعة في االتحاد األ-
ي ذلك إلى تدفق االستثمارات األجنبية، وستتوقف سيؤد  الكبيرة على مغادرة أوروبا واالنتقال إلى الواليات المتحدة. 

 .الدول عن شراء الديون الخارجية للدول األوروبية بسبب انخفاض جاذبيتها وخطر التخلف عن الوفاء بالتزاماتها

األموال والموارد البشرية القي مة سوف تتدفق إلى الواليات المتحدة. ومن أجل منع التدفقات المالية من الذهاب -
 فهي .لعب "ورقة تايوان"بوقبل كل شيء، نحن نتحدث عن الصين(، بدأت واشنطن   أو ال  إلى أي مكان آخر )

جزيرة، سيتم فرض عقوبات على الصين، كما الوضع حول ال تطو رأعلنت بالفعل أن "الصين معتدية". ومع 
كان الحال مع روسيا، ولن يكون حلفاء الواليات المتحدة قادرين على رفض االمتثال للعقوبات. سيسمح هذا 

 .لواشنطن باالحتفاظ بمواقعها في العالم لبعض الوقت

من التأثير السياسي لبرلين  جزءا  ستنتقل بعض التدفقات المالية من أوروبا إلى المملكة المتحدة، حيث أن -
ا  .ستستولي عليه لندن أيض 



49 
 

حاولت باريس، قبل بدء األعمال القتالية في أوكرانيا، التأثير بطريقة ما على الوضع من أجل احتالل مكانة -
أي شيء في المستقبل  يتغي رومن غير المحتمل أن  ؛رثى لهيُ  مشهدا  لكن هذه المحاوالت كانت  ؛أكثر جدارة

 .القريب

حين تكون هناك فرصة للتفاوض، وحين »ربما حان األوان لمنح الدبلوماسية فرصة  في حرب أوكرانيا. ففي -
كاتب هذه الكلمات هو الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة األركان «. يمكن تحقيق السالم، عليك أن تغتنم الفرصة

ايدن على الضغط على أوكرانيا من أجل إدارة ب يحث  المشتركة األميركية، الذي أفادت بعض التقارير بأنه 
 .السعي وراء نهاية دبلوماسية للحرب

ووفق تقارير إخبارية، تواجه آراء ميلي معارضة في البيت األبيض. فحين انسحبت القوات الروسية من خيرسون 
د بالنسبة ألوكر « لحظة كبيرة»مؤخرا ، وصف مستشار األمن القومي األميركي جايك سوليفان ذلك بأنه  انيا، وجد 

 التأكيد على أن اإلدارة لن تدفع في اتجاه نهاية دبلوماسية للحرب.

https://www.alittihad.ae/opinion/4331554 

ويتعلق هذا السؤال بقضية ابتعاد حلف "الناتو" أو اقترابه من حدود روسيا. فالهدف السياسىي االستراتيجي 
ا، متابعة المدى للحرب هو إبعاد الحلف عن روسيا. فهل هذا ما  سيتحقق، أم عكسه؟ ومن الضروري، هنا أيض 

 . الذى سيبلغه تعزيز قوات "الناتو" وأسلحته فى دول شرق أوروبا األخرى األقرب إلى روسيا

دالذي هو المرجع والمعيار  االستراتيجي -السياسيسيتحقق من هدف روسيا  عم االسؤال ويبقى  عليه  بناء   ُتحد 
صياغتها ي دته روسيا فىحد  االتجاه الذي  فيشرق أوروبا  فينظام األمن  فيسيحدث تغيير نتائج الحرب. فهل 

نته، أم سيبقى الوضع على ما كان تضم  االستراتيجي في الوثيقة التي سبق عرض أهم ما  -لهدفها السياسي
 تهدف إليه موسكو؟ الذيلذلك  اتجاه  آخر مغاير فيعليه، أم سيحدث تغيير ولكن 

 استطالعملحق/ 

٪( يرون أن الرئيس فالديمير 77أظهر استطالع أجرته مؤسسة الرأي العام في روسيا أن غالبية الروس )
 .٪ من المستطلعين عن ثقتهم في رئيس الدولة76كما أعرب  جّيد.عمله بشكل  يؤّديبوتين 
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٪ 11، و جّيدمهامه في منصبه بشكل  يؤّدي٪ من المستطلعين أن بوتين 77لالستطالع، يعتقد  ووفقاا 
 .٪ لم يجيبوا12يرون عكس ذلك، و 

 .٪ امتنعوا عن اإلجابة11٪ ل يثقون ببوتين، و 14٪ من المواطنين عن ثقتهم في بوتين، و 76كما أعرب 

 منطقة روسية. 53ألف شخص في  1.5نوفمبر على  13إلى  11إجراء الستطالع في الفترة من  وقد تمّ 

https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/reitingi-doverija-
politikam-ocenki-raboty-prezidenta-i-pravitelstva-podderzhka-

politicheskikh-partii-18-11-2022 

 

 


