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 متهيد:

إنتصار عسكري على القوات الروسية فالدميري زيلينيسكي يعلن  ياألوكرانالرئيس  2022سبتمرب  12يف  العاصمة كييف

تعين واإلسرتاتيجية ومن املعروف أهمية هذه املدينة خلطوط السكك احلديدية مبعنى السيطرة عليها  مزيوإوحترير مدينة 

على اجلبهات املختلفة، مع كل هذا الصخب األوكراني مل يصدر أي رد من روسيا، وتتوسع القوات  ةنوسهولة نقل السالح واملؤ

 اهلامة على طرق اإلمدادات. ىدن والقرأكرب قدر من امل ىاألوكرانية يف تقدمها والسيطرة عل

صادماً للعامل أمجع وهو إعالن التعبئة اجلزئية للجيش الروسي  2022سبتمرب  21األربعاء جاء الرد من الرئيس الروسي يف 

وهذه الدعوة مل تكن هناك دعوة مماثلة هلا منذ احلرب العاملية الثانية وقد صدق عليها  االدوم سجمل إىلوذلك بعد الرجوع 

جندي إىل القوات الروسية العاملة يف  ألف 300عضو مع رفض عضو واحد والغرض من هذه التعبئة ضم  389بواقع  االدوم

 .ةراضي األوكرانيألا

الرئيس الروسي "فالدميري بوتني " صراحة عن إمكانية قصف حمطة زاباروجيا هذا اإلجراء ولكن إعالن من قلق العامل مل ُي

 رة ما آلت إليه األحداث يف أوكرانيا.والنووية هنا ثارت حفيظة العامل وخرج اجلميع معربين عن خط

هل بالفعل كون احلديث عن مدى جدية هذا التهديد الذي صرح به الرئيس الروسي" بوتني " من عدمه ويويف هذا التقرير س

حنن على شفا  اخلطوة؟ وهل، وماذا لو أقدم بالفعل على هذه ؟يستطيع الرئيس الروسي تنفيذ هذا التهديد على أرض الواقع

حرب نووية؟ وهل من املمكن تكرار ما حدث يف هريوشيما وناجازاكي؟ والسؤال األهم ما هو موقف الكتلة الغربية من هذه 

 التهديدات؟

ة بني الكتلتني الشرقية بقيادة روسيا والغربي احلاليلتقرير يف فلك باطن هذا الصراع ومدى عالقته بالصراع ثم بعد ذلك سيدور ا

بقيادة الواليات املتحدة األمريكية، حماولني الربط بني األحداث وبعضها البعض حتى يتسنى لنا رسم صورة عامة عما يدور 

 يف أروقة احلكم املختلفة يف الكتلتني.

إبراز خطورة احلرب النووية وما الذي قد ينتظر العامل يف حالة نشوب هذه احلرب واليت لن خيرج منها منتصر سنحاول و

 قول أباطرة السياسة يف كل أرجاء العامل. دعلي؟ ح

ضفنا إىل كلتيهما األسلحة ألن ينتهي تقريرنا قبل أن نستعرض القدرات النووية لروسيا والواليات املتحدة األمريكية هذا إذا ما 

 ا.مالنووية لباقي كتلتيه
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 تطور األحداث يف أوكرانيا:

راضي اليت سيطرت عليها القوات القليلة السابقة تسارعت خطوات القوات األوكرانية يف السيطرة على املزيد من األ األياميف 

 الروسية منذ بدء الغزو حتى اآلن.

اآلف 3لسان وزير الدفاع األوكراني أنها حررت  على 24يف فرانس  فقد وورد قرية 20وصل التحرير ملدينني كبريتني و 

 ينيع الشرق وهذاقرية بيلوغرفكا يف  علىسبتمرب أعلنت أوكرانيا السيطرة  20خاركييف، ويف الثالثاء كيلو مرت مربع من 

 .قد خرج فعليًا من السيطرة الروسية كن اغلب إقليم لوهانسأ

 يبووروزير اخلارجية األوكراني يف مؤمتر صحفي مطالبًا الواليات املتحدة األمريكية ودول اجلوار األومن ناحية أخرى صرح 

 .منذ بداية الغزو الروسي ألوكرانيابضرورة توفري األسلحة متسائاًل عن سبب تأخرها على الرغم من وجودها على الطاولة 

إال أن خروج قائد القوات األوكرانية يف املناطق احملررة أعلن عن وقوع أكثر  بهذه االنتصارات،الرغم من النشوة العارمة  ىعلو

صعوبة املوقف حيث تقوم القوات الروسية بإستخدام  احملررة، موضحًاوكراني بني قتيل وجريح يف املناطق أجندي  400من 

  الصنع!األمريكية  زرتاوالطائرات اإلنتحارية اإليرانية يف قصف القوات املتقدمة وتتسبب بالضرر ملدافع ه

والدعم االقتصادي واإلنساني واألمين واملعنوي الواسع النطاق الذي تتمتع به  لألوكرانينينظًرا للروح القتالية االستثنائية و

 أم إنه احلرببوتني إىل قلب جمرى الرئيس الروسي فالدميري  تهديداتتؤدي  أنهل من املمكن  العاملي،اجملتمع  قبل من

 .التقليديةالقتال  هقدرات إستنزف

البديلة اليت يستعني بها أقل  القواتالتقليل من أهمية إستعانة بوتني بالقوات البديلة حيث أن هذه  نوحياول األوكرانيو

أكثر األوكرانية أن تغادر روسيا مجيع األراضي  تصبح إحتمالية يوم،مرور كل  ولكن مع ،احرتاًفا من تلك اليت فقدها بالفعل

 هذا وفقًا ألراء العديد من احمللليني العسكريني.ة صعوب

احملللون  ىرأ ث، حيمثنهجوم نووي بأي  جتنبويف نفس الوقت  احلرب،هدف واشنطن وكييف هو كسب من املعروف أن ف

وأيضاً  جيب أن يضاعفوا  األمريكي جو بايدن والرئيس األوكراني فولودميري زيلينسكي الرئيسعدم تراجع  ضرورةالغربيون 

 جهودهم للفوز باحلرب.

الواليات املتحدة ة فعل ردعه بسبب اخلوف من رد  متهل ملاذا مل يستخدم بوتني األسلحة النووية بالفعل؟ ؤال األهم والس

جيب على الواليات املتحدة وحلف مشال األطلسي اللعب على تلك املخاوف وتعزيز التهديدات  ل؟ وهاألطلسيوحلف مشال 

 ؟الرادعة
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 التهديد النووي(: -التعبئة اجلزئية  -الداخل الروسي  -:)احمليط الروسي املوقف الروسي

صدقاء املتمثل يف الصني واهلند وتركيا حماولني األ اتتتنامى الضغوطات العاملية على روسيا اإلحتادية بني ما يعرف بضغوط

جعل روسيا جتلس على الطاولة من أجل التفاوض، وبني ضغوطات غربية متمثلة يف توقيع العقوبات على الروس وتسخري 

 من ناحية. من هذهكافة إمكانياتها من أجل مساعدة أوكرانيا 

وأذربيجان وسقوط ضحايا يف الطرفني ومن املعروف أن  نيايأرمأما على احلدود الروسية ومن جديد تشتعل املواجهات بني 

ييت وبالتالي فهما يسقوط اإلحتاد السوف بييت واللتني إنفصلتا عقيمجهوريات اإلحتاد السوفهاتني الدولتني كانتا ضمن 

 حدودهم. ىالروس وعل ىميثالن ضغطًا وعبئًا جديدًا عل

أفراد األمر الذي يثري قلق  3وطاجيكستان وتبادل قصف نتج عنه مقتل  نتااألخرى حيتدم الصراع بني قريغس ومن الناحية

ضافة إالروس  لىموسكو وال سيما وأن هاتني الدولتني واقعتني على احلدود بني الصني وروسيا األمر الذي يشكل أيضًا عبئًا ع

 عبئ احلرب األوكرانية. يإل

تدعو إىل حماكمة الرئيس بوتني بسبب فشل العمليات العسكرية يف إىل وجود أصوات داخل روسيا نفسها  ةهذا باإلضاف

أوكرانيا، وبالطبع ال ميكننا التغاضي عن الرفض الشعيب للتعبئة اجلزئية وتعامل الشرطة مع املتظاهرين املنددين بهذه 

 التعبئة.

عالمة على فشل روسيا يف حيث أنها اجلزئية جلنود االحتياط  التعبئةن الغربيون التقليل من أهمية خطوة وحياول احملللو

إنه مؤشر مهم على مدعيني  املتطوعنيحتقيق أهدافها العملياتية يف أوكرانيا من خالل استخدامها للقوات النظامية واستدعاء 

أن هذا الوضع سيتغري بشكل كبري مع  البعض دويعتق أوكرانياف بعدم قدرته على هزمية اعرتإأن اجليش الروسي منهك و

 التعبئة.

وإىل املوقف األهم وهو تهديد الرئيس الروسي بقصف حمطة زاباروجيا والذي حاول بعض احملليني الغربيني من التقليل من 

اراتها شأن هذا التهديد واصفني إياه بأنه تفوح منه رائحة اليأس نتيجة ملا القته القوات الروسية من هزائم متكررة وخس

 مساحات شاسعة من األراضي اليت سيطرت عليها األمر الذي ال يستدعي القلق.

ن تأخذ الواليات املتحدة هذه التهديدات أوعلي صعيد آخر يطالب بعض احملللني وصناع الرأي يف الكتلة الغربية من ضرورة 

ة نشوب حرب نووية لن يسلم منها أحد أو على حممل اجلد وأن تظهر للروس أن العواقب ستكون وخيمة على اجلميع يف حال

خطورة ما قد تقدم عليه من قصف حملطة  ىأدق سرعة إرسال رسائل واضحة وصرحية إىل موسكو توضح هلا مد ىمبعن

 زاباروجيا النووية.

 



5 
 

 :-طائرة يوم القيامة -من التهديدات الروسية موقف الواليات املتحدة األمريكية

الواليات املتحدة األمريكية تقدم الدعم املالي واإلستخباراتي والعسكري للجانب األوكراني هذا ال خيفي على اجلميع أن 

 بالطبع إضافة إىل أذرعها اإلعالمية اليت تُشنع يف الروس شروقًا وغروبًا.

ابلة للسداد مليون دوالر غري ق 20قيمتها بنحو رفمنذ بداية احلرب أقر الكوجنرس األمريكي حزمة مساعدات لألوكران تقد

 ناهيك عن األسلحة احلديثة اليت تقدم إىل األوكرانيني بشتى الطرق.

، ويف كلمته أمام ولكن إزداد الوضع توترًا بعد تهديد الرئيس الروسي فالدميري بوتني بقصف حمطة زاباروجيا النووية 

مرارية الغزو الروسي ألوكرانيا وقال أن بدى الرئيس األمريكي جو بايدن إستيائه من إستأاجلمعية العامة لألمم املتحدة 

الرغم من كون روسيا من أقدم األعضاء الدائمني يف األمم املتحدة إال أنها  ىاخلريطة وعل ىروسيا حتاول حمو دولة من عل

لألمم املتحدة  إنتهكت وبوقاحة ميثاق األمم املتحدة هذا وفقًا ملا قاله الرئيس األمريكي جو بايدن يف كلمته أمام اجلمعية العامة

 وتابع القول بأن احلرب النووية لن خيرج منها أحد منتصرًا وجيب أن ال حتدث أصاًل .

أن الواليات املتحدة لديها مساحة كافية ملواصلة مساعدة أوكرانيا  ، أعتقدوايتمورجبامعة تكساس براين  ويقول األستاذ

 ،إنها اسرتاتيجية متعبة وقدمية وهو اآلن خيادع برفع الورقة النووية يرتنح،بوتني  ،كما فعلت بنجاح مذهل عسكرًيا،

على  -وضع على األرض اليوم ال ،يتغري شيء من حيث كيفية التعامل مع أوكرانيا مل ترتاجعجيب على الواليات املتحدة أال 

 .ال خيتلف عن األمس -الرغم من قعقعة بوتني 

جيب  أواًل، :فيجب أن تتخذ اسرتاتيجية ذات شقني الروسي،كانت الواليات املتحدة ستشهد حركة للمخزون النووي  وإذا

سيتم القيام  ،عالم العامل مبا حيدثأن تستمر اإلدارة يف سياستها اخلاصة بالكشف عن املعلومات االستخباراتية املصرح بها إل

 واهلند،الصني  "فإن "حلفائه اخلصوصوعلى وجه  ،بذلك حلشد اجملتمع الدولي ملمارسة ضغط كبري على بوتني للرتاجع

في اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون األخري ف الواقع،ليس لديهم أي مصلحة يف استخدام روسيا لألسلحة النووية التكتيكية يف 

الذي كان يأمل يف عرض أقوى  الروسي،مما أدى إىل إحراج الزعيم  احلرب،ضغط كالهما على بوتني إلنهاء  أوزبكستان،يف 

 يكونستارخييا سريى العامل أنه على وشك الشروع يف مسار عمل كارثي  النووية،انته إذا بدأ بوتني يف نقل ترس لذا ،للدعم

 .الضغط هائاًل عليه حتى يتنحى

ويفضل أن يكون ذلك من  -جيب على الواليات املتحدة أيًضا إرسال رسالة واضحة ال لبس فيها إىل روسيا  نفسه،يف الوقت 

 وراء الكواليس. 

ليت يتبعها الرئيس األمريكي جو بايدن يف الرتيث يف إختاذ القرارات فمن املؤكد أن طائرة يوم القيامة وبالتالي فوفقًا للسياسة ا

 ستكون جاهزة لإلقالع يف مساء واشنطن.
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 موقف الصني واهلند من التهديدات الروسية:

يصفها اجلميع بأنها " عالقة يف املطلق حنن نتفق مجيعًا على أن العالقات بني مجهورية الصني الشعبية وروسيا اإلحتادية 

 "مبعين أدق ال حدود هلا.

متتد هذه العالقات على كافة احملاور ودون أي إستثناءات سواء كانت على املستوي االقتصادي أو السياسي ومع ذلك وعقب 

يلة حلل األمر هو من خالل التهديد الروسي بقصف حمطة زاباروجيا النووية من ِقبل روسيا، إال أن الصني إرتأت أن خري وس

 اجللوس على طاولة املفاوضات.

 تؤيد الروس يف تهديداتهم النووية تأييدًا مطلقًا ولكن األمر على غري ذلك متامًا فليس نيقد حياول البعض اإلفادة بأن الص

ج من تدمري جملرد إلقاء الصينيون وحسب من يدركوا خطورة احلرب النووية بل العامل كله وقد شاهدنا يف الوثائقيات ما نت

 وبالتالي فإن تأييد أي ضربة نووية هو أمر مستبعد متامًا. يقنبلتني على مدينتني يف اليابان هما هريوشيما وناجازاك

وفيما يتعلق باهلند فموقفها مل يتغري منذ بداية العملية الروسية العسكرية على أوكرانيا فهي يف البداية تسري وفق سياسة 

التوازن بني عالقاتها بالكتلة الغربية متمثلة يف الواليات املتحدة األمريكية والكتلة  علىشديدة احلذر اهلدف منها احلفاظ 

 اإلحتادية.الشرقية حتت قيادة روسيا 

دولة بشكل مباشر، لكنه أعرب عن  ياسم أ ذكر إىليتطرق  مل الدوليبيان دهلي األول يف جملس األمن  ومن اجلدير بالذكر أن

ذلك مل تصل إىل  معاحلكومة اهلندية  نلك ،فرصةاجملتمع الدولي ملنح الدبلوماسية واحلوار  أسفه لعدم االستجابة لدعوات

  .حد انتقاد روسيا

 توالواليا روسياوقبل تصويت جملس األمن الدولي على مشروع قرار لألمم املتحدة إلدانة الغزو، واجهت اهلند دعوات من 

 "لفعل الشيء الصحيح".، اوأوكراني املتحدة

هي التحرك حبذر شديد وفق متطلبات األمور واحلركة وومع ذلك إستمرت اهلند يف إتباع سياسة السري على احلبل املشدود أال 

األمر دعا كال من الواليات املتحدة األمريكية وأوكرانيا إىل دعوة  ادون التعرض إىل أي من مواقف الدولتني املتحاربتني، وهذ

 جتاه األزمة ولكن الزالت اهلند مستمرة يف هذه السياسة احلذرة.إور مبوقف ثابت وحمدد اهلند بشكل صريح من أجل الظه

عشية وضحاها تغري الوضع حنو  وبنيوبالطبع ال نستطيع أن ننسى ما قالته اهلند بأنها قادرة على سد حاجة العامل من القمح 

 منع تصدير القمح اهلندي إىل اخلارج.
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 طح من جديد؟هل نرى صراع القطبني على الس

يعتقد الكثريون أن بنهاية احلرب الباردة يف تسعينات القرن املنصرم أن احلرب بني الواليات املتحدة األمريكية والروس قد 

إال أن احلرب الروسية على ولكن ال خيفى على اجلميع حتى وإن مل يظهر ذلك الصراع بشكل واضح وعلين  أدبارها،ولت 

 الصراع إىل السطح من جديد.أوكرانيا أعادت 

 وقالبًا،ومنذ الوهلة األوىل للحرب أعلنت الواليات املتحدة األمريكية الوقوف إىل جانب أوكرانيا ضد الغزو الروسي قلبًا 

ولكن ألن الروس قد اقرتبوا من حدود العديد من الدول األعضاء يف حلف الناتو  بالطبع حنن نعلم أن ذلك ليس حبًا يف أوكرانيا

 جتاه الرأمسالية الغربية.إوهو ما ميثل خطورة كبرية 

حمتواها رأينا مجيعًا سرعة إصدار القوانني األمريكية وسرعة إنعقاد اجللسات يف الكوجنرس وسرعة اخلروج بقرارات ولقد 

 مباشر يف احلرب اليت من املمكن أن تشرتك بشكل غري ممع أوكرانيا ضد الغزو الروسي مسخرين يف ذلك كافة إمكاناته الوقوف

 ضد روسيا.

ويعترب البعض أن احلرب الروسية األوكرانية ما هي إال حلقة يف سلسلة صراع القطبني حنو عرش العامل فال الروس سوف 

ينسون أن األمريكان هم من هدموا إحتادهم وال األمريكان يغيب عنهم أن الروس يريدوا تسيد العامل من جديد بداًل منهم 

 .ألصابعاقضم ن هذه احلرب هي حرب فبالتالي تكو

فبالعودة إىل  وعيأرض الواقع أن الواليات املتحدة تعتمد نفس سياساتها يف حظر إنتشار ومتدد النفوذ الشي ىوحنن نرى عل

مل املاضي قلياًل وحماولة الروس الوصول إلي املياه الدافئة جيشت الواليات املتحدة األمريكية املتطوعني من كافة بلدان العا

 من أجل مواجهة هذا التمدد من خالل أفغانستان نيالزماملالي والعسكري واإلستخباراتي ال الدعماإلسالمي وقدمت هلم كافة 

وعلى نفس النمط كانت التحرك يف أوكرانيا دعم عسكري من خالل تسليم شحنات األسلحة إىل الدول اليت هلا حدود مع 

 وكرانية متهيدًا إلشراكها يف املعركة.أوكرانيا ومن ثم وصوهلا إىل القوات األ

خر يف حميطهم، ولكن من املالحظ يف هذه احلرب قد أظهرت شيئًا يف غاية األهمية ألوكذا احلال يف منع الروس حترك القطب ا

باألحرى وهو أن الواليات املتحدة مل تصبح بالقوة الالزمة كما كان يف املاضي، حيث نرى ضيق السيطرة وإنكماش النفوذ أو 

ذلك من إنتشار ما يعرف بالقرض الصيين  ىكانت يف املاضي تتخذ خطوات إستباقية من أجل منع التمدد الشيوعي وليس أدل عل

سداد الدين ستتحول ملكية  ىالدولة املدينة عل ةعدم قدر ىوهذا القرض من املعروف أنه يرتبط بأي أصل من أصول الدولة مبعن

 ما قد رأيناه يف ميناء سرييالنكا . من أصوهلا حنو الصني وهذا 

وعليه فإن هناك نظريات تسبح يف فلك أفول جنم املارد األمريكي وانتهاء عهد هيمنة القطب الواحد على املسرح السياسي 

 (.ة القطبية)العوملالقاراتالعامل عرب  أقطاب، سيادةالعاملي ويذهب أغلب الطاحمني إىل أن العامل قد يتحول إىل أكثر من مخسة 
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 شبح احلرب النووية بني الواقع واخليال: 

اخليال، ألنها تعين فناء األحياء  ضروب احلرب النووية الشاملة هي ضرب من أن نستطيع القولبقليل من احلسابات العاملية 

، ألن حرفيًا ستنتهي األرضعلى كوكب األرض، والقوى العظمى تعرف هذا األمر جيدا، ولو حدثت حرب نووية شاملة 

ويقول  ،يتنفسكافة كل ما هو حي ، وبالتالي سيحدث جتمد سيؤدي إىل فناء الغبار النووي سيحجب الشمس ملدة سنة تقريبًا

قنبلة نووية، ولذا تقر مجيع الدولة النووية يف اتفاق بينها أنها لن تبدأ  100أن احلرب النووية لن تقل عن  بعض احملليني

 .حربا من هذا النوع

ترومان، أثناء  هارياألسبق،  األمريكي، على لسان الرئيس النوويتارخييا، وردت أول إشارة حتذيرية بشأن السالح و

جوزيف ستالني،  يتيالسوفيضم إىل جانب ترومان، كال من الزعيم  الذي، 1945فى يوليو  انعقاد مؤمتر بوتسدام بأملانيا،

ستة أسابيع  بعدلتقى ثالثتهم للتباحث بشأن إدارة الوضع فى أملانيا إحيث  ،لتشريشي ونستون الربيطانيورئيس الوزراء 

مع تداعياتها، وإرساء دعائم نظام ما بعد هذه احلرب،  التعاطيمن استسالمها فى احلرب الكونية الثانية، وحبث سبل 

استمرت أياما، أملح ترومان لستالني دومنا تفصيل،  اليتفعلى هامش املباحثات  ،ومناقشة القضايا املتعلقة مبعاهدة السالم

ما خيوله تغيري موازين القوى  سالحا ال قبل للبشرية به، وحيظى بقدرة تدمريية غري مسبوقةبامتالك الواليات املتحدة 

إذ شكلت حافزا لتشجيع السوفييت على  ،ر الكرامروم يتيالسوفيلكن اإلشارة املقتضبة مل متر على مسامع متلقيها  ،العاملية

قبل تلك الواقعة بأعوام قالئل، حتى تسنى لالحتاد  انطلقت اليتتسريع وترية أنشطتهم العلمية والبحثية والتجسسية، 

 . 1949حبلول العام  النووياملتمثل فى امتالك السالح  االسرتاتيجيبلوغ اإلجناز  يتيالسوفي

 نيومكسيكوبوالية  السري»مشروع منهاتن«  يف تشارك الذي، الكنديــ  الربيطانيــ  األمريكيعساه يلحق بالركب و

 األمريكية، النتزاع قصب السبق فى امتالك أقوى سالح صادفه اإلنسان.

فقط، بالطبع اإلجابة بالنفي فهناك الصني واهلند  ةولكن هل أصبح أمر النووي قاصرًا علي روسيا والواليات املتحدة األمريكي

لم اجلميع بأن النهاية قادمة ال حمالة ب أفريقيا وإسرائيل وحينها وعندما يعووباكستان وكوريا الشمالية وحلف الناتو وجن

النووية يف حماولة ضرب ضربة إستباقية ، سنعود أدراجنا باملشهد قلياًل حنو هريوشيما  ىلك أن تتخيل تسارع كل هذه القو

ة وجيزة ما أحدثه التفجري اهلائل وتدمري املدينتني عن بكرة أبيهم يف فرتى وجنازاكي إبان فرتة احلرب العاملية الثانية ومد

 !قنبلة نووية  100هذا فقط جراء قنبلتني فما البال لو وصل العدد 

وأن التهديدات جزئية  حتىوبالتالي ومن وجهة نظرنا اخلاصة أن من املستبعد متامًا أن تكون هناك حرب نووية شاملة أو  

ن أبي أو ورقة ضغط تستخدم من أجل والقادمة من موسكو ما هي إال زوبعة يف فنجان من أجل ختويف الرأي الداخلي األور

والغربية والواليات املتحدة األمريكية عن تقديم الدعم ألوكرانيا واإلعرتاف مبزاعم احلقوق التارخيية  ةبيوتتوقف الدول األور

 حد تعبري بوتني. علىللروس يف أوكرانيا 
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 اخلامتة:

رونا قد إفتك سحرها عن العامل، ومع ذلك ود تعافت، وكأن كوكأن العامل يقضي ليلته سعيدًا، وكأن سالسل الغذاء العاملية ق

قوة يف العامل على إصدار تصريح جعل العامل مجيعًا يقف على  ىيتصارع قادة العامل حتى وصل األمر إىل إصدار رئيس ثاني أقو

 حافة اهلاوية أال وهو ضرب حمطة زاباروجيا النووية.

مته من خالل قراءة التطورات امليدانية يف املعارك اليت تدور على األراضي األوكرانية ويف هذا التقرير حاولنا إستيضاح األمر بر

 وحترير القوات األوكرانية على مساحات شاسعة من األراضي اليت إستولت عليها روسيا.

التهديد بشن هجوم نووي عوتهم إىل إستفتاء شعيب ومن ثم دو يالروسوكان من الضروري التطرق إىل الطرف الثاني من الصراع 

 أثار حفيظة العامل.

الكربى يف العامل وال سيما القطب املناهض الواليات املتحدة  ىوأيضًا مل يكن باإلمكان العبور دون احلديث عن موقف القو

 األمريكية وأيضا مجهورية الصني الشعبية واهلند.

 السؤال األهم إىل متى سيكون العامل قادرًا على جمابهة وكان احلديث عن إحتمالية قيام حرب نووية من عدمه والتحقيق يف

 كل تلك األحداث والصراعات وما إنعاكسات هذه الصراعات على الدول النامية.

وذلك ألن احلرب النووية تعين  طرف،يتم التفكري يف شن أي هجوم نووي من أي  أالجيب  إنهال يسعنا القول  األخري،ويف 

 صفر.النقطة  إىل هي وصول البشرية يف أكثر التحليالت تفائاًل

فمن املتعارف عليه أن تاريخ  والبقاء،مرار تها من أجل اإلسئشأنوهذا يعين ختلي العامل عن كل املكتسبات واحلضارات اليت 

ي ة على املرونة والتكيف ولكن هذه املرونة والتكيف كانتا مرهونتني بوجود الشمس كمصدر أساسيهو قدرة اإلنسانالبشرية 

للطاقة ولكن يف حالة نشوب حرب نووية شاملة يعين غياب الشمس ملدة عام بالتمام والكمال وفق اغلب الدراسات اليت أجريت 

 يف هذا الشأن.

فلن خيرج منها أحد منتصر فاخلسارة ستكون  حمققة،وميكننا القول بأن احلرب النووية الشاملة ستكون حماولة إنتحارية 

 مجعاء.للبشرية 
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 ق:املالح
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 ضحايا احلرب الروسية األوكرانية: -3-ملحق 
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 رسم بياني يوضح القوي النووية حول العامل : -5-ملحق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ريم بياني يوضح الرؤوس النووية العاملة واملخزنة حول العامل: -6-ملحق  
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 يوضح مقارنة بني القوة النووية األمريكية والقوة النووية الروسية:  فإنفو جرا -7-ملحق 
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 املصادر واملراجع:

 وبيانات أكيليد. BBCحتليل  •

 .2022لألمم املتحدة لشؤن الالجئني أغسطس تقرير املفوضية العامة  •

 كلمة الرئيس الروسي فالدميري بوتني أمام جملس الدوما يف اجلمعية االحتادية •

• https://www.youtube.com/watch?v=Lsg5olYZ7cU 

 2022سبتمرب  22يف  24فرانس  •

، جملة اخلليج  احلرب العاملية الثالثة يعود مع »قنبلة« بيلوسي و»اإلبادة النووية« ححممد ثروت، شب •

 .200أغسطس  3، 

• https://news-decoder.com/decoder-with-war-in-ukraine-

spectre-of-nuclear-war-returns/ 

• Is Vladimir Putin happy to risk nuclear war to avoid admitting 

defeat? 

• https://www.theguardian.com/world/2022/sep/20/vladimir-

putin-escalation-ukraine-nuclear-war-annexation 

•  

Risk of nuclear war from cutting off China and Russia, says security 

tsar. 

https://www.theguardian.com/world/2022/jul/27/breakdown-of-

communication-higher-risk-of-nuclear-conflict-with-china-or-russia-

adviser-warns 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Lsg5olYZ7cU
https://news-decoder.com/decoder-with-war-in-ukraine-spectre-of-nuclear-war-returns/
https://news-decoder.com/decoder-with-war-in-ukraine-spectre-of-nuclear-war-returns/
https://news-decoder.com/decoder-with-war-in-ukraine-spectre-of-nuclear-war-returns/
https://news-decoder.com/decoder-with-war-in-ukraine-spectre-of-nuclear-war-returns/
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/20/vladimir-putin-escalation-ukraine-nuclear-war-annexation
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/20/vladimir-putin-escalation-ukraine-nuclear-war-annexation
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/27/breakdown-of-communication-higher-risk-of-nuclear-conflict-with-china-or-russia-adviser-warns
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/27/breakdown-of-communication-higher-risk-of-nuclear-conflict-with-china-or-russia-adviser-warns
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/27/breakdown-of-communication-higher-risk-of-nuclear-conflict-with-china-or-russia-adviser-warns

