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األولي الطبعة  
0202 

االقتباس من هذا الكتاب  أوالترجمة  أوالطبع والتوزيع مملوكة للناشر، ويُحظر النقل  حقوق©

في أي شكل كان بدون إذن خطي من الناشر، وهذه الحقوق محفوظة بالنسبة إلى كل الدول 

وقد اتخذت كافة إجراءات التسجيل والحماية في العالم العربي بموجب االتفاقيات . العربية

 الدولية لحماية الحقوق الفنية واألدبية
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 أهمية شرق أوكرانيا ألمن روسيا القومي
 

 الصراع خريطة في وماريوبول" دونباس" إقليم أهمية
 مهمة منطقة وتعد ، أوكرانيا شرق  في روسيا ودحد على" دونباس" منطقة تقع
 تشمل حيث الحالية، روسيا لرؤية جدا هامة منطقة" دونباس" وتعتبر الفحم لتعدين
 بما ، روسيا من والمدعومة الموالية االنفصالية الجماعات عليها تسيطر مناطق

 ، "الشعبية لوهانسك" وجمهورية" الشعبية دونيتسك" جمهورية يسمى ما ذلك في
 طويل صراع في حاد تصعيد إلى بدوره أدى والذي بها رسميا موسكو اعترفت التي

 .أوكرانيا في أوسع حرب اندالع من مخاوف وأثار األمد
  وأوكرانيا روسيا بين الصراع خريطة في المنطقتين أهمية

 الذي لروسيا، الموالي" األقاليم حزب" ورموز لشعبية رئيسا   مهدا  " دونباس" كان
 اإلقليمان ،"ولوهانسك دونيتسك" تقع. 4272 ونهاية 4272 بين أوكرانيا حكم

 سلة" بـ يوصف الذي" دونباس" حوض في لروسيا المواليتان االنفصاليتان
 4272 منذ أصبحتا وقد أوكرانيا، شرق  في بالروسية والناطق" والغذاء الصناعة
 التعدين حوض في الرئيسية المدينة هي" دونيتسك. "كييف سيطرة عن خارجتين
 فهي" لوهانسك" أما. أوكرانيا في الصلب إلنتاج الرئيسية المراكز وأحد دونباس

 الشمالي الشاطئ على لروسيا المتاخم دونباس حوض ويحتوي  صناعية مدينة
 المصانع في المستخدم الفحم من ضخمة احتياطات على األسود، للبحر

 .والتدفئة الطاقة توليد ومحطات
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 اسالدونب اقليم
 الموالين االنفصاليين بدعم روسيا والغرب كييف اتهمت سنوات ثماني قبل

 تلك في واالنفصاليين أوكرانيا بين صراع اندلع بعدما وماليا   عسكريا   لروسيا
 "DW"لـ وفقا" بوتين فالديمير" الروسي الرئيس سمح 4277 عام ففي. المنطقتين

 للحصول بطلب بالتقدم اسدونب سكان من ألف( 222)لـ  4244 فبراير 44 في
 وفي. لهم سفر جوازات إصدار بعد مستعجل إجراء بموجب الروسية الجنسية على
 الجنسية على حصلوا أوكراني مليون  حوالي أن الكرملين أعلن ،4247 يوليو

 القطاع ورواتب معاشات موسكو مولت. فقط 4242و 4272 عامي بين الروسية
 بين والواردات الصادرات على المفروضة قيودال ورفعت ولوهانسك، دونيتسك العام

 متقاعدين مسلحين بإرسال موسكو كييف واتهمت. المنطقتين من وأجزاء روسيا
 من كثيرة قوافل غطاء تحت بالمنطقة، موجودا   يكن لم ثقيل وعتاد وأسلحة ومرتزقة

 ". اإلنسانية المساعدات"
 انياوأوكر  روسيا بين الصراع خريطة في" ماريوبول" أهمية
 جهة من االنفصالية والقوات الروسي الجيش بين محتدمة معارك تدور

 االستراتيجية" ماريوبول" مدينة على للسيطرة أخرى، جهة من األوكرانية والقوات
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 في مهمة حلقة" ماريوبول" تعد حيث. ألوكرانيا الشرقي الساحل على المطلة
 آخر المدينة، على موسكو سيطرة وتشكل أوكرانيا في الروسية العسكرية الحملة
 لعدة ذلك ويرجع. النزاع في مهما   منعطفا   أزوف، بحر ساحل على كييف معاقل
 4244 مارس 44 في "BBC"لـ وفقا أسباب

 السيطرة في موسكو نجحت إذا : ودونباس القرم بين بري  ممر تأمين1-
 ىعل األوكراني الساحل من%( 22) من أكثر على سيطروا فقد" ماريوبول" على

 وزيادة البحري، التجاري  أوكرانيا نشاط قطع من روسيا يمكن ما - األسود البحر
 .الخارجي العالم عن كييف عزلة

" آزوف" بحر منطقة في الموانئ أكبر ماريوبول: األوكراني االقتصاد خنق2- 
 والفحم الفوالذ لتصدير مهما مركزا وهي. فيها والفوالذ للحديد كبرى  مصانع وتضم

 .أخرى  ومناطق األوسط الشرق  إلى أوكرانيا من والحبوب
 روسيا تمكنت وإذا" آزوف" لكتيبة موطنا ماريوبول تعد : دعائية فرصة3- 

 وسائل في سيعرضون  أنهم المرجح فمن الكتيبة، عناصر من كبير عدد أسر من
 .وحكومتها أوكرانيا سمعة تشويه أجل من الروسية اإلعالم

 فعال ، وقع إذا " ماريوبول" سقوط أن فيه شك ال مما : كبيرة معنوية دفعة4- 
 معنوي  عامل وهناك الحرب، هذه في للجانبين المعنوية الناحية من مهما سيكون 

  .بالردع يتعلق عامل وهو آخر،
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 أوكرانيا شرق 
  وكييف موسكو بين الصراع في" آزوف" بحر أهمية

 جهة من روسيا وعلى شماله، من األوكرانية الشواطئ على" آزوف" بحر يطل
 الغرب من ،4272 عام منذ موسكو عليها تسيطر التي القرم جزيرة وشبه الشرق،

 السيطرة اكتملت حال ففي. 4244 مارس 5 في" عربية نيوز سكاي"لـ وفقا  
 أسلحتها إدخال من ستتمكن موسكو فإن ،"آزوف" بحر ضفاف على الروسية

. فيه تتمركز النووية غواصاتها أو ةالحربي سفنها تجعل وربما أوكرانيا، في لقواتها
 هذا داخل بالقمح محملة سفن وجود بسبب اقتصادية بأهمية البحر هذا يتمتع كما

 وأوكرانيا روسيا كون  العالمية، الغذاء إمدادات على بظالله يلقي قد مما البحر،
 .العالم في القمح مصدري  أكبر من

 الجيوسياسي الفرنسي المعهد في الباحث ،"موغرونيه سيلفستر جان"يقول
" 42فرانس" بحسب" مور توماس" معهد في المشارك والباحث"  1 باريس" بجامعة

 شرق  جنوب على السيطرة من روسيا تمكنت حال في" أن  ،4244 مارس 41 في
". كبيرة جيوسياسية فوائد سيمنحها فهذا دونباس، إقليم حدود من بدء أوكرانيا
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 لبحر الشمالية الضفة على الروس سيطر إذا" "موغرونيه سيلفستر جان" وأضاف
 مياهها داخل سيقع كونه لروسيا ملكا   سيصبح البحر هذا أن يعنى فهذا" آزوف"

 ". البحرية وحدودها اإلقليمية
 " خاركيف" ومحاصرة" خيرسون " على روسية سيطرة
 مارس 4 في الروسية، القوات أيدي في الجنوبية" خيرسون " مدينة سقطت

 بحر على وتطل ،"دنيبر" نهر مصب على تقع كونها في أهميتها وتكمن ،4244
 روسيا وبسيطرة. الغربي الجنوب من األسود والبحر الشرقي، الجنوب من" آزوف"

 إلى أوكرانيا يقسم الذي" دنيبر" نهر عبور اآلن بإمكانها بات أنه يعني عليها،
 المدينة تمتلك. لثانيا االتجاه من كييف لمهاجمة وشماال   غربا   واالتجاه قسمين،

. للشحن رئيسي مركز وهي األسود البحر في السفن لبناء أوكرانيا في ميناء أكبر
 إحياء إعادة مراكز أهم أحد أنها هي لروسيا، بالنسبة االستراتيجية المدينة وأهمية
 الرئيسية المدن إحدى" خاركيف" تعد". الجديدة روسيا" أو ،"نوفوروسيا" مشروع
 الحدود من ميال  ( 42) نحو بعد على تقع حيث الروسية، لحدودا من القريبة

 لموسكو، أساسيا   عسكريا   هدفا   جعلها مما وروسيا، أوكرانيا بين الغربية الشمالية
 والعربات الدبابات ذلك في بما األوكرانية، العسكرية للصناعات معقل تعتبر كما

 .المدرعة
** 

 كييف أطراف من اإلنسحاب بعد روسيا تكتيكات
 تشهده عسكري  هجوم أكبر في 4244 فبراير 42 في أوكرانيا روسيا هاجمت 
 للرئيس المعلنة األهداف كانت. الثانية العالمية الحرب نهاية منذ األوروبية القارة

 الناتو، إلى االنضمام من أوكرانيا منع هي الوقت ذلك في بوتين فالديمير الروسي
 حرب عملية بداية كانت لقد ، المجاورة الدولة في" النازية اجتثاث"و السالح ونزع
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 أن الكرملين يشعر بقليل، شهر من أكثر وبعد  .العالمي النظام قلب إلى أدت
 جديدة مرحلة أن زاعما   ،"بنجاح"  تحقيقها يتم األولى للمرحلة المحددة األهداف

 شرق  جنوب في دونباس منطقة تحرير على تركز البدء، وشك على
 من سلسلة تتضمن لحقائق تشير الغربية االستخبارية التقارير كنل  .أوكرانيا

 الخبراء كان وإذا . الروسية القات تموضع وإعادة كبير انسحاب إلى أدت النكسات
 إعادة فان كييف، من انسحابها بعد أخفقت روسيا أن على يجمعون  الغربيون 
 مختلفة أويالتت تثير ودونباس الشرق  نحو الروسية للقوات الراهنة االنتشار

 .ومتناقضة
 كييف محيط من الروسي االنسحاب
 المحيطة المناطق جميع على السيطرة 4244 إبريل 4 في أوكرانيا استعادت

 أن منذ األولى للمرة العاصمة منطقة على الكاملة السيطرة وأعلنت كييف، بمدينة
 إن راني،األوك الرئيس مستشار أريستوفيتش، أوليكسي وقال. الروسي الهجوم بدأ

 المنطقة، في وقرية بلدة( 22) من أكثر على السيطرة استعادت األوكرانية القوات
 إلى أكملت" الروسية الوحدات إن الحرب دراسات معهد قال فيما. رويترز بحسب

 .4244 ابريل 5 بحلول كييف من" انسحابها كبير حد
 47 في حصر  قد فومينا ألكسندر الجنرال الروسي الدفاع وزير نائب وكان

 في العسكرية أنشطتنا تقليص أسباب ولعدة جذري، بشكل قررنا" 4244 مارس
 الظروف وتوفير المتبادلة الثقة زيادة أجل من وتشرنيغيف، كييف مدن اتجاه

 إسطنبول في المحادثات من لمزيد المطلوبة
 الغربية النظر وجهة - روسية استراتيجية هزيمة
 تمكن من روسيا أعاقت التي األوكرانية، مةبالمقاو  الغربية التقارير تحتفي

 وخاركيف كييف العاصمة - أوكرانيا في الرئيسية المدن على االستيالء
 أجزاء عدة في األرض األوكرانية القوات تستعيد فبينما.  - أوديسا و وميكواليف
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 خاصة- الشمالية، الجبهة على مواقعها من الروسية القوات تنسحب البالد، من
 أنتوني األميركي الخارجية وزير عنه عبر ما وهو. -كييف حول هامواقع من

 حتى وربما استراتيجية نكسة بالفعل هو أوكرانيا في رأيناه ما: "بالقول بلينكن
 ."لروسيا هزيمة

 أوكرانيا تستخدم كيف رصد تقريرا   البريطانية "تايمز فايننشال" صحيفة ونشرت
 فإربين، روسيا، على بالهجوم دروتبا العصابات حرب بأسلوب مضادة هجمات

 إلى منه يدخلون  للروس سهال   جسرا   تكون  أن يفترض كان المثال، سبيل على
 الروس، الجنود تقدم عّطل العاصمة في الجسور بتفجير أوكرانيا قرار لكن. كييف
 الغربية واألسلحة للقصف وعّرضهم االلتفاف إلى اللجوء على إياهم مجبرا  

 .للدبابات المضادة
 بين ما الغربية، النظر وجهة من الروسية للهزيمة أدت التي األسباب تراوحت

 غير القوات حجم إلى التخطيط وسوء اللوجستية والتحديات اإلمداد خطوط فشل
 لألبحاث فرنسا لمؤسسة الخاص المستشار هايسبورغ، فرانسوا يقول  .الكافية

 هو تعبيره، حد على ،"لروسيا لفشل"لـ األساسي السبب إن  (FFRS) االستراتيجية
 بأنه االعتقاد إلى المسؤولين دفع الذي الكرملين قبل من الخاطئ السياسي التحليل

 أدت حقيقة وهي األوكرانيين، قبل من القوية المقاومة هذه مثل هناك تكون  لن
 .الكافي غير العسكري  التخطيط إلى أيضا  

 لندن، كوليدج كينجز في الحرب دراسات قسم في الباحثة ديرموند، روث تتفق
 في وإخفاقات كبيرة، خسائر نالحظ نحن كارثة، كانت لقد: "قائلة الرأي هذا على

 إلى اللجوء على ُيجبرون  إنهم. الفساد على وعالمات واللوجستيات، االتصاالت
 الحرب تخسر روسيا أن شك ال كييف، من ينسحبون  وهم المرتزقة،
 4244 مارس 45 بتاريخ رويترز لوكالة واتحدث أميركيين مسؤولين ثالثة وقال

 التفسير وهو أوكرانيا، في%( 22) إلى تصل بنسبة فشلت الروسية الصواريخ إن
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 من تتمكن لم رويترز أن من الرغم وعلى. الروسي للغزو البطيء للتقدم المفترض
 خبيران قال الجو، من إطالقها يتم التي كروز لصواريخ الدقيق الفشل معدل تحديد

 .مرتفعا   سيعتبر أكثر أو%( 42)  بنسبة فشل معدل أي إن الوكالة لتهماقاب
 للدراسات األمريكي المركز في المستشارين كبير كانسيان، مارك يزعم

 القتالية قوتها ربع حوالي" خسرت تكون  قد روسيا أن والدولية، االستراتيجية
 أن في أمشكلة روسيا عانت البريطانية" الغارديان" صحيفة وبحسب". األولية
 التفاؤل في المفرط" الجبهات متعدد هجومها بسبب قاسية خسائر تكبدت قواتها
 وبحسب. الشرقية الجبهة فقط للتركيز دفعها ما هذا وربما" التخطيط وسوء

 إلى 10222) من أوكرانيا في الروس القتلى عدد يكون  أن يمكن الصحيفة،
 .غربية تقديرات بحسب جندي( 7220222) حوالي تبلغ غزو قوة من ،(750222

 الروسية الرواية - الخاصة العملية نجاح
 أطراف من الروسي االنسحاب لروسيا الموالين العسكريين الخبراء فّسر
. عسكرية أو استراتيجية أهمية تشكل ال العاصمة أن كييف، األوكرانية العاصمة

 المناطق لتعزيز شرق ال ومناطق بيالروسيا حدود إلى الروسية القوات تراجع والدليل
 وليس للعملية رئيسيا   هدفا   تشكل والتي بالفعل، عليها السيطرة تمت التي

 رسالة إيصال وحصارها للعاصمة الروسي بالقصف تهدف موسكو وأن. العاصمة
 .التفاوض عملية في أوكرانيا على الضغط وهي خالله، من

 الروسية بالحر  أن 4244 ابريل 2 في الكرملين أعلن بذلك، اتصاال  
 الذي الجهد بفضل تتحقق أهدافها ألن" القريب المستقبل في" تنتهي قد األوكرانية

 عمليته نجاح عن الروسي االعالن أن القول يمكن . والمفاوضون  الجيش يبذله
 :التالية المعطيات على ارتكز الخاصة،
 السيطرة من( ولوغانسك دونيتسك) الدونباس جمهوريتي قوات تمكن 

 سيطرة تحت الواقعة المناطق الى لضّمها اإلقليم أراضي من واسعة اتمساح على
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 ميداني تنفيذ هذا وفي أوكرانيا عن واالنفصال استقاللهما أعلنتا اللتين الحكومتين
 القوات بطش من روسي أصل من السكان بحماية المتصل العملية أهداف ألحد

 .األوكرانية
 اخراج تمّ  بحيث األوكرانية المسلحة للقوات العسكرية القدرات تدمير 

 والدفاع الطيران أسلحة خاصة الخدمة من القدرات هذه من%( 15) يوازي  ما
 .والبحرية والمدرعات الجوي 
 إمداده طرق  وقطع االوكراني للجيش التحتية العسكرية البنية تدمير 

 .عالية وبنسب واسع بشكل الغرب من
 في والبيولوجي الجرثومي البحثي للبرنامج قاصمة ضربة توجيه 

 مخصص يبدو كما وهو أميركا وتديره تموله والذي أوكرانيا من الشرقية المنطقة
 .والدفاعية األمنية ومصالحها روسيا من للنيل
 بعد اذ األسود والبحر أزوف بحر على شواطئها من أوكرانيا حرمان 

 .بحرّيتها تحييد تم أن
 حققت يوما  ( 22) من قلأ وفي أنها نفسها روسيا وجدت تقّدم، ما ضوء على

 الى أوكرانيا لحمل الضغط من مالئما   وحجما   العسكرية اإلنجازات من الكثير
 االتجاه على العسكري  الوجود بتخفيف قراره بوتين اتخذ ولذلك التفاوض، طاولة

 .كييف جبهة في الشمالي
 األولى المرحلة إن بل للتصعيد، خفضا   يعني ال هذا أن إلى اإلشارة ينبغي

 القدرات إضعاف وهي يبدو، ما على" بنجاح اكتملت" الروسية الخاصة العملية من
 جهودها تركيز في الروسية المهمة تسهيل أجل من األوكراني، للجيش العسكرية

 األساس هذا وعلى ،- بالكامل دونباس على السيطرة - الرئيسي هدفها على
 الحرب، من الحقيقي الهدف هو دونباس في نهائي وضع تثبيت إن القول يمكن
 .بالكامل أوكرانيا احتالل وليس
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 الشمال من االنسحاب بأن لروسيا الموالين المراقبين من العديد يجادل حيث
 وهذا الشرق، في كبير هجوم لشن صفوفهم تجميع يعيدون  الروس: عبقرية خطوة
 لأج من الروسي الهجوم سيشكل الواقع، وفي االستراتيجية، الناحية من خطأ ليس

 يشير ما العسكرية، العملية سياق في نوعيا   تحوال   دونباس، على السيطرة إحكام
 صياغة إعادة أجل من متعمدة، خطوة الشمال من الروسي االنسحاب أن إلى

 على الكاملة السيطرة عملية ستفرزها التي الجديدة المعطيات وفق العمليات مسرح
 .دونباس

 " انعطاف نقطة"  - روسي تكتيك
 كييف، من الروسي االنسحاب يمثل أن األميركية اإلدارة مسؤولو عيتوق

 نقطة" و الحرب من جديد فصل بداية أوكرانيا شرقي الروسية القوات تجميع وإعادة
 أركان ورئيس الدفاع وزير قال حيث . مستقبال   أبشع بقتال ينذر قد ،"انعطاف

 إن 4244 ابريل 2 يخبتار  الكونغرس في استماع جلسة خالل األميركَيان الجيش
 للتركيز كييف على السيطرة مساعي عن" تخلى" بوتين فالديمير الروسي الرئيس

 وكان". بعد تتضح لم" أوكرانيا في الحرب نتيجة أن مؤكدين دونباس، إقليم على
 لـ صحافية إفادة في رجح قد سوليفان، جيك األميركي القومي األمن مستشار

 ويحاول ،"الحربية أهدافه راجع" الكرملين أن ،4244 ابريل 5 في" بوست واشنطن"
 ."أوكرانيا جنوبي من وأجزاء شرق  في الهجومية عملياته تركيز" حاليا  

 ستولتنبرغ، ينس األطلسي، شمال لحلف العام األمين سبقهم اإلطار، هذا وفي
 حقيقيا ، انسحابا   ليس كييف من للقوات روسيا سحب إن 4244 ابريل 2 في وقال
 وول" صحيفة ورأت. الهجمات من مزيد يتبعها أن يمكن للقوات نشر إعادة وإنما

 أن هو المرعب األمر أن 4244 ابريل 2 في المنشور تقريرها في" جورنال ستريت
 الحرب أن على التأكيد في بايدن جو األميركي الرئيس إدارة في المسؤولون  يستمر

 .لبوتين" استراتيجية هزيمة" هي
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 الرئيس أن أمريكيين مسؤولين عن األمريكية" إن نإ سي" شبكة نقلت
 في النصر عيد ذكرى  المقبل، مايو من التاسع تاريخ عيَنيه نصب يضع بوتين

 إذا ما التاريخ هذا سيحدد . األوكراني الشرق  في النصر تحقيق إلعالنه روسيا،
 من دةجدي بداية مجرد أم المعركةـ نهاية هي الحرب من األولية المرحلة هذه كانت
 في المتحدة والواليات السوفيتي االتحاد تجربة مثل تماما   االستنزاف، حرب

 .أفغانستان
 في الروسية القوات قيادة تنظيم روسيا إعادة مع ترافقت الروسية االنعطاف

 القوات يقود كان والذي دفورنيكوف، ألكسندر الجنرال جديدا ، قائدا   ووضع أوكرانيا
 فعالية ترفع أن يرتقب خطوة في. كبيرة عمليتيه بخبرة عويتمت سوريا في الروسية

 غربي، مسؤول عن نقال   البريطانية اإلذاعة هيئة أفادت ما بحسب الروسي، الغزو
 .4244 ابريل 7 في

 ساحة باعتبارها دونباس، باسم المعروفة أوكرانيا، من الشرقية المنطقة وتبرز
 والقوات الروسي الجيش بين ربالح من المرحلة هذه في أهمية األكثر المعركة

 بوتين فالديمير الروسي الرئيس وضع فقد مخابراتية، لتقديرات ووفقا  . األوكرانية
 ضواحي من قواته سحب أثناء المنطقة هذه على الكاملة السيطرة عينيه نصب
  .كييف
 في الواقعة ماريوبول على الكاملة سيطرتهم بسط إلى الروس يسعى كما 
 سيطرة تحت أصبحت والتي ـ آزوف بحر على والمطلة نياأوكرا شرق  جنوب

 ابريل 77 بوشيلين، دينيس دونيتسك، منطقة في االنفصاليين زعيم أكد اذ موسكو،
 التي المدينة في المرفأ منطقة على كامل بشكل سيطرت قواته أن ،4244

 .شهر من أكثر منذ الروسي الجيش يحاصرها
 على"  االستراتيجية للدراسات لمتوسطيةا المؤسسة" مدير  رازو بيار ويشدد

 سيطرة يوفر أن شأنه من األمر هذا إن ويقول ماربول، مدينة السيطرة أهمية
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 ولوغانسك دونيتسك جمهوريتي إلى وصوال   القرم، من الروسي للجيش
 منطقة من تبقى ما على قبضتهم إحكام من الروس سيمّكن ما االنفصاليتين؛

 .آزوف بحر وسواحل أوكرانيا جنوب على سيطرتهم وبسط دونباس
** 

 ؟ وأوكرانيا روسيا بين المفاوضات في تقارب من هل
 حد على ،"البالغة الصعوبة"بـ تتسم وأوكرانيا روسيا بين المفاوضات تزال ال
 عقدت المناقشات، من جوالت خمسة انتهاء فبعد البلدين، خارجية وزيري  وصف

 أية عن تسفر لم ،4244 عام فبراير 72 في األزمة بدابة من شهرين مدار على
 بعملية الخاصة االحتماالت أمام مفتوحا   الباب يبقى فيما حقيقية، حلول أو نتائج

 سيرجي الروسي، الخارجية وزير وصف .الدبلوماسي الحل ومسارات التفاوض
 مشيرا   بصعوبة، وتسير سهلة ليست بأنها وأوكرانيا بالده بين المفاوضات الفروف،

 وقال التفاوض، عملية مهام بجميع الوفاء لضمان جاهدة ستسعى بالده أن إلى
 في ميرزويان أرارات األرميني نظيره مع محادثات بعد للصحفيين تصريحات في

 ولكننا بصعوبة، تسير المفاوضات هذه إن: " 4244 عام أبريل 2 يوم موسكو،
 ."المحددة المهام جميع تنفيذ لضمان جاهدين سنسعى

 المحادثات من المزيد أوغلو، جاويش مولود التركي، الخارجية وزير توقع فيما
 في مشاركته هامش على تصريحات في قال و الخارجية، وزراء مستوى  على

 في( ناتو) األطلسي شمال حلف في األعضاء الدول خارجية وزراء اجتماع
 ديمترو األوكراني نظيره على عرض إنه ،4244 أبريل 1 الخميس يوم بروكسل،

 أن وأضاف روسيا، مع للمفاوضات القادمة الجوالت تركيا تستضيف أن كوليبا
 إليقاف جهدها قصارى  وبذل مساعيها وستواصل وحذرة، متفائلة زالت ما بالده

 بأنها الروسي الرئيس مزاعم أوكرانيا نفت جانبها من. األوكرانية الروسية الحرب



 - 15 - 

 بودولياك، ميخايلو واتهم ها،مطالب بتغيير مسارها عن السالم محادثات أخرجت
 خالل من أوكرانيا على الضغط بممارسة بوتين األوكراني، الرئيس مستشار

 صعبة كانت المفاوضات إن بودولياك وقال المفاوضات، حول العلنية تصريحاته
 .خارجية أمنية ضمانات عن كييف تبحث حيث مستمرة، لكنها للغاية،

 حلول دون  خامسة مفاوضات جولة
 42 في أوكرانيا على الروسية الحرب لبدء األول اليوم منذ تركيا، أعلنت

 األطلسي، شمال وحلف الغرب مع تنسيق حالة في ستظل أنها ،4244 عام فبراير
 خالل من روسيا، مع عالقاتها في المخاطرة إلى تتجه لن الوقت ذات في لكنها
 .أوكرانيا مع الكلي االصطفاف من نوع أي إبداء

 بين المحادثات إن موسكو قالت 4244 مارس 7 يوم :لىاألو  الجولة
 العزلة تزايد مع البيضاء روسيا حدود على بدأت واألوكرانيين الروس المسؤولين

 أكبر في أوكرانيا غزو على أيام أربعة مرور بعد لروسيا واالقتصادية الدبلوماسية
 .الثانية العالمية الحرب منذ أوروبية دولة على هجوم

 عن نقال   أوكرانية إعالم وسائل أفادت 4244 مارس 2 يوم :ثانيةال الجولة
 بين المفاوضات من الثانية الجولة بإجراء القيام عن كييف في دبلوماسية مصادر

 أن أوكرانية، إعالمية تقارير حسب دبلوماسي، مصدر أوضح وأوكرانيا، روسيا
 خارج أوكرانيا وضع تثبيت  علي تشمل المفاوضات خالل روسيا مطالب

 دونيتسك بجمهوريتي واالعتراف استفتاء وإجراء برلماني مستوى  على التكتالت
 النازية اجتثاث و ولوغانسك، دونيتسك مقاطعتي حدود في الشعبيتين ولوغانسك

 .أوكرانيا من
 عن مينسك، لدى موسكو سفارة أعلنت 4244 مارس 1 يوم :الثالثة الجولة

 األوكرانية والسلطات الروسية الحكومة بين تالمفاوضا من الثالثة الجولة اختتام
 استضافت التي بوشا، بيالفيجسكايا منطقة في المفاوضات وجرت بيالروسيا، في
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 لوسائل أوكراني مفاوض وأفاد مارس، 2 يوم التفاوضية العملية من الثانية الجولة
 افيم طفيفة إيجابية تطورات أثمرت روسيا مع المحادثات" إن أوكرانية، إعالم
 الجانب على ،"كثير ا الوضع تحسن لنتيجة تؤد لم لكنها اإلنسانية، بالممرات يتعلق

 من توقعاتنا" إن روسية، إعالم لوسائل المفاوض الروسي الوفد رئيس قال األخر،
 للجانب اتفاقات نصوص وقدمنا التفاوض، سنواصل ولكننا خابت اليوم مفاوضات
 ."كييف في القيادة على عرضها وطلب يوقعها لم لكنه األوكراني

 عبر وأوكرانيا روسيا بين المفاوضات من الرابعة الجولة بدأت :الرابعة الجولة
 المفاوضين أحد وهو بودولياك، ميخائيلو وقال ،4244 مارس 72 يوم الفيديو،

 التوصل على تركز الجديدة الجولة إن روسيا، مع المحادثات في األوكرانيين
. كييف تطلبها التي األمنية والضمانات القوات، وسحب النار، إطالق لوقف

 يتغير لم أوكرانيا موقف" إن االجتماعي، التواصل وسائل على منشور في وأضاف
 العالقات بشأن محادثات إجراء قبل النار إطالق وقف على اإلصرار في

 النار إطالق ووقف السالم حول الرابعة الجولة مفاوضات" أضاف كما" المستقبلية
 أن يعتقد أنه مضيفا ،"صعب نقاش. األمنية والضمانات للقوات الفوري  نسحابواال

 األوكرانية المدن ضد العنف من يوما 77 بأن وهم في تعيش تزال ال" روسيا
 ."الصحيحة االستراتيجية هو السلمية

 وكييف موسكو بين المفاوضات من جوالت 2 إخفاق بعد :الخامسة الجولة 
 تأكيد وجاء ،4244 مارس 27 في إسطنبول في سالخام االجتماع عقد تم

 انعكست التي الحرب إنهاء في اآلمال ليخيب" تقّدم أي إحراز عدم"بـ الكرملين
 عدة منهما كل بجعبة المفاوضات الطرفان دخل أجمع، العالم على تداعياتها
 فإن ،"إنسانية ممرات وفتح نار إطالق وقف"بـ أوكرانيا تتمسك فبينما مطالب،

 أوكرانيا سالح نزع الناتو، إلى أوكرانيا انضمام وعدم الحياد" على تشدد اروسي
 أما ،"الجديدة النازية من والتخلص الروسية، اللغة استخدام الجماعي، واألمن
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ا األكثر الملفان  جزيرة وشبه دونباس إقليم على بالسيادة يتعلق ما فهما تعقيد 
  .القرم

 بأنها الخامسة الجولة المحادثات في المشارك األوكراني الوفد ووصف 
 مؤكدا القضايا، بعض في الطرفان أحرزه تقدم ثمة أن مضيفا ،"وبناءة إيجابية"

 القواعد تكون  بأن والتعهد الناتو إلى االنضمام عدم"و بالحياد كييف التزام
 الدفاع وزير نائب وقال ،"أجنبي وجود أي من خالية أوكرانيا في العسكرية
 المحادثات جولة في المفاوض الروسي الوفد عضو فومين، درألكسن الروسي،
 اتخذت موسكو إن 4244 مارس 47 يوم تركيا، في وأوكرانيا روسيا بين المباشرة

 وتشيرنيهيف، كييف مدينتي في" العسكرية العمليات حدة تخفيف" بـ يقضي قرارا
 تهدف الروسية الخطوة أن الطرفين، جمعت مفاوضات جولة بعد فومين، وأضاف

  ".المفاوضات إلنجاح المناسبة الظروف وتهيئة المتبادلة الثقة اجراءات تعزيز" إلى
 األوكرانية للحرب مرتقبة سيناريوهات 

 تصاعد وسط أوكرانيا، في األمور إليه ستؤول بما يجزم أن ألحد يمكن ال
 ابعيت بينما والساحات، الشوارع، في المعارك وتواصل والتفجيرات، الحرائق دخان
 بعيدا الدبلوماسية التحركات عن ويسمع والنازحين، الضحايا عائالت مأساة العالم

 .األضواء عن
 السيناريو هذا في يفترض: األمد قصيرة حرب في الروسية الهجمات تصعيد

 العشوائي القصف يزداد قد الحالة هذه في. العسكرية عملياتها روسيا تصّعد أن
 القوات تشن أن حينها ويرجح. بأوكرانيا لمناطقا مختلف في والصاروخي المدفعي

 وأن مدمرة، غارات اآلن، حتى كبير دور لها يكن لم التي الروسية، الجوية
 .واسعة الكترونية هجمات إلى الرئيسية األوكرانية المؤسسات تتعرض

 النزاع يتطور أن السيناريو هذا يتوقع :قريب التفاق التوصل دون  طويلة حرب
 السيطرة في أطول وقتا   الروسية القوات تستغرق  وربما. األمد ةطويل حرب إلى
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 ذلك فيؤدي لشارع، شارع من عنها المدافعون  يقاتل التي كييف، مثل المدن على
 الذي الطويل الوحشي الصراع األذهان إلى القتال ويعيد األمد، طويل حصار إلى

  .الشيشان عاصمة غروزني وتدمير للسيطرة التسعينيات في روسيا خاضته
 محتمل؟ األوروبي التدخل هل

 اإلمبراطورية من أجزاء استعادة في بوتين الرئيس برغبة السيناريو هذا يرتبط
 مثل سابقا ، السوفيتي االتحاد جمهوريات إلى قواته فيرسل السابقة، الروسية
 تصعيد مجرد األمر يكون  وقد الناتو، حلف في ليستا وهما وجورجيا مولدوفا

 باألسلحة أوكرانيا الغرب إمداد أن بوتين الرئيس يعلن وقد اطئة،خ وحسابات
 حلف في هي التي البلطيق، دول إلى قواته بإرسال يهدد قد الرّد، يتطلب عدوان
 الساحلي الخارجي الروسي الجيب إلى أرضي ممر وفتح لتوانيا، مثل الناتو،

 .الناتو حلف مع ببحر  ينذر وقد الخطورة بالغ األمر هذا وسيكون . كالينينغراد



 - 19 - 

 الدبلوماسي المسار
 اآلن، نطق السالح" إن غوتيريش، أنطونيو المتحدة، لألمم العام األمين قال

 تحدث إذ فعال ، متواصل والحوار". مفتوحا   الحوار طريق يبقى أن البد ولكن
 إن دبلوماسيون  يقول. هاتفيا   بوتين الرئيس إلى ماكرون  إيمانويل الفرنسي، الرئيس

 واألوكرانيين الروس المسؤولين أن كما. موسكو مواقف استشعار يواصل ربالغ
 كانت وإن. بيالروسيا مع الحدود على محادثات إلجراء التقوا عندما مفاجأة أحدثوا

 على التفاوض باحتمال قبل األقل على بوتين فإن تقدم، أي تحقق لم المحادثات
 .النار إطالق وقف

 التقييم
 االنفصاليتين الشعبية" ولوهانسك دونيتسك" جمهوريتيب روسيا اعتراف كان

 جميع في أخرى  أهداف على الروسية القوات لهجمات مقدمة بمثابة أوكرانيا في
 في السالح بنزع" بوتين فالديمير" الروسي الرئيس تعهد أن بعد ، أوكرانيا أنحاء
 المنطقة في ركبي بشكل المخاطر زيادة إلى ذلك أدى وقد. قادتها واستبدال البالد

 .4272 عام منذ الصراع يمزقها والتي ، بالفعل المضطربة
 قدراتها على موسكو تراهن و أوكرانية في صعبة مهمة تواجه روسيا تزال ال

 فشلها بعد المتعثر الروسي الغزو إلنقاذ أوكرانيا شرق  في نصر لتحقيق العسكرية
 الكرملين أجبر مما خاطفة بحرب" كييف"  األوكرانية العاصمة على االستيالء في

 على االستيالء على اآلن الروسي التركيز ينصب. الحربية أهدافه تقليص على
 من ممكن قدر أكبر وربما" و لوهانسك دونيتسك" في األوكرانية" دونباس" مناطق
 التي القرم جزيرة شبه إلى بري  ممر بإنشاء لبوتين يسمح مما ، الجنوبي الساحل
 .4272 عام في ضمها

ا يكون  قد عليهما السيطرة أو المنطقتين هاتين بضم لروسيا السماح  من جزء 
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 لكن. ألوكرانيا الشامل الروسي الغزو ويمنع" بوتين" من يهدئ أن يمكن وسط حل
 النسخة لقبول خطوة وأي ، مساومة أو ضغط ورقة" دونباس" في ال ترى  أوكرانيا
 تستعد ولن استسالم أنها على ياأوكران داخل سُتفهم مينسك اتفاقيات من الروسية

 .لروسيا واالستسالم القانونية حقوقها عن للتنازل كييف
** 

 السيطرة إحكام على والتركيز أوكرانيا غرب من تدريجيا   قواتها روسيا سحب
 وبين بينه الرابط البري  والشريط دونباس إقليم وخصوصا   الشرقية، األقاليم على
 جانب من اآلن تصويره يتم ،4272 عام موسكو ضمتها التي القرم، جزيرة شبه

 فشل األقل على أو لبوتين هزيمة أنه على األمريكية االستخباراتية التسريبات
 .الكرملين نظر وجهة من انتصارا   يعتبر ذلك أن من الرغم على األصلية، لخطته
 لقد. بأوكرانيا جسيمة أضرارا   ُتلحق روسيا أن إلى المتاحة البيانات تشير إذ
 جعل في نجحت فقد ذلك، على عالوة. األوكرانية األراضي في كبيرا   تقدما   حققت

 ألوكرانيا محايد وضع بشأن التفاوض عن عالنية تتحدث كييف في الحكومة
 .محتمل سالم اتفاق من كجزء

 والتي. الحرب هذه بدء منذ الموضوعة العسكرية خططها وفق تسير روسيا
 لها مؤيدة كبيرة شعبية نسبة فيها التي المناطق يعل السيطرة على أساسا   ترتكز

 كييف العاصمة نحو جدي روسي عسكري  تقدم أي نر لم ولهذا. أوكرانيا شرق  في
 المناطق نحو التمدد روسيا مصلحة من ليس كونه. مدن من وغيرهما وأوديسا
 يهاف منتشرة األوكرانية القوات وأن خاصة. أوكرانيا مع حدودها عن نسبيا   البعيدة
 معظم عكس على الروسي التدخل ضد المناطق تلك في السكان وغالبية. بكثافة
 .البالد شرق  سكان

 خطوط أصبحت حيث الحرب، طبيعة تغيرات تدرك سوف جانبها من أوكرانيا
 من الرغم على لكن. وأمانا   تدفقا   أكثر الغرب، من األسلحة سيما وال إمدادها،
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 على القدرة لديها قواتها أن إلى يشير ما وجدي ال المحدودة، المضادة الهجمات
 .والجنوب الشرق  في مكاسب حققت حيث الروسية القوات صد

 الذي الوقت ففي حاليا ، األوكرانية الروسية الحرب به تمر معقد موقف هناك
 الروسي االنسحاب وراء الرئيسية الغاية خلف تقف التي التكهنات فيه تزداد

 في روسيا تواجهه صعبا   عسكريا   واقعا   هناك أن التأكيد من بد   ال أنه إال األخير،
 خطوة على وبناء   المقبلة، األيام في يطمح قد بوتين الرئيس أن ويبدو أوكرانيا،

 هذه في النصر يعلن أن االوكراني الشرق  على والسيطرة األخيرة، االنسحاب
 عدة تحقيق جلأ من الروسية، القوات عليها تسيطر التي المناطق وعلى الحرب

 الخارطة وتغيير الشرق، في القائم الوضع وتثبيت الحرب، إيقاف أبرزها أهداف،
 .الغربية الضغوط وتخفيف األوكرانية،

** 
 النار إطالق وقف عملية على كبير حد إلى التفاوضي المسار يعتمد
 ذاته الوقت وفي عليه، البناء يمكن جاد حوار عملية لبدء أساسي محور باعتبارها

 على كييف تؤكد فيما صعبة، األوكراني الجانب يعتبرها شروطا   روسيا تفرض
 عملية يعزز أمرر وهو ،(الناتو) األطلسي شمال لحلف االنضمام عدم في جديتها

 .كبير حد   إلى موسكو مع التفاوض
 يشوب الذي الجمود ضوء في األوكرانية باألزمة الخاصة السيناريوهات تتنوع

 لعب قدرتها على تركيا جانب من التأكيدات من وبالرغم حالية،ال التفاوض عملية
 اآلن حتى اسطنبول في جرت التي المباحثات أن إال الجانبين، بين الوسيط دور

 سياسية أسباب لعدة التفاق، التوصل في تنجح ولم جديد إلى تجدي لم
 ديةومحدو  جهة من الحرب بداية منذ موسكو من أنقرة بموقف تتعلق وجيوسياسية

 أخرى  جهة من اإلقليمي الوسيط دور لعب على قدرتها
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 الهوامش
 

 وأوكرانيا؟ روسيا صراع خريطة في موقعهما ما - ولوهانسك دونيتسك
https://bit.ly/3DTGden 

 يا؟أوكران في روسيا خطط ضمن كبيرة بأهمية الساحلية المدينة تحظى لماذا: ماريوبول
https://bbc.in/3ukT59Z 

 عليه؟ السيطرة روسيا تريد الذي األسود البحر من المتفرع" آزوف" بحر سر ما
https://bit.ly/3ulc844 

 روسيا؟" تريده" الذي آزوف بحر سر ما.. عليه للسيطرة استماتة
https://bit.ly/3ujOPrb 

 روسيا؟ بيد االستراتيجية خيرسون  مدينة سقوط يعني ماذا.. بأوكرانيا تشتعل الموانئ حرب
https://bit.ly/3KgKx9 

** 
 الشرق  على تركز وروسيا كييف منطقة على السيطرة استعادة تعلن أوكرانيا

https://bit.ly/37cz3FZ 
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https://bit.ly/3rjQuLI 
Military briefing: Ukraine uses guerrilla counter-attacks to take fight 

to Russia 

https://on.ft.com/3JCVoJP 
Ukraine Isn’t yet a ‘Strategic Defeat’ for Putin 

https://on.wsj.com/3vaduho 
Russian Casualties in Ukraine: Reaching the Tipping Point 

https://bit.ly/3LRKj9i 
 أوكرانيا في الروسية الصواريخ فشل نسبة تكشف استخباراتية معلومات

https://arbne.ws/3jusKQA 
Senior Defense Official Holds a Background Briefing 

https://bit.ly/3uzbKze 
How Kyiv’s outgunned defenders have kept Russian forces from 

capturing the capital 

https://wapo.st/3O4lk4D 
 وأوكرانيا روسيا بين إسطنبول مفاوضات انطالق.. مصافحة دون  من

https://bit.ly/3DTGden
https://bbc.in/3ukT59Z
https://bit.ly/3ulc844
https://bit.ly/3ujOPrb
https://bit.ly/3KgKx9
https://bit.ly/37cz3FZ
https://bit.ly/3rjQuLI
https://on.ft.com/3JCVoJP
https://on.wsj.com/3vaduho
https://bit.ly/3LRKj9i
https://arbne.ws/3jusKQA
https://bit.ly/3uzbKze
https://wapo.st/3O4lk4D
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https://bit.ly/3vdf2ap 
 وأوكرانيا روسيا بين المفاوضات من الرابعة ةالجول بدء

https://bit.ly/3E8qLuV 
 األوكراني الغرب تالمس والحرب وأوكرانيا روسيا بين المفاوضات استئناف

https://bit.ly/3EbkWg2 
 وتشيرنيهيف كييف في" العسكرية عملياتها ستقلص" إنها لتقو  موسكو: وأوكرانيا روسيا

 بجديتها يشكك والغرب ،"الثقة" لتعزيز
https://bbc.in/3uF5RQV 

 أوكرانيا أزمة محتملة سيناريوهات 5 تنتهي؟ أن للحرب يمكن كيف: وأوكرانيا روسيا
https://bbc.in/3xrdvQS 
 Russia-Ukraine: A negotiated settlement will be difficult 

https://brook.gs/3KEWPZG 

https://bit.ly/3vdf2ap
https://bit.ly/3E8qLuV
https://bit.ly/3EbkWg2
https://bbc.in/3uF5RQV
https://bbc.in/3xrdvQS
https://brook.gs/3KEWPZG
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 أزمة أوكرانيا و تداعياتها على األمن الدولي
 

 الدفاعية أوروبا سياسات على األوكرانية األزمة تداعيات

 في األوكرانية، الحدود طول على القوات من اآلالف عشرات سيارو  حشدت
. عقود منذ أوروبا أراضي على عسكري  صراع أكبر إلى يتحول أن يمكن عمل
 تأكيد إعادة لمحاولة لروسيا أكبر مسرحا    األوكرانية  األزمة ُتمثل ناحية فمن

 االتحاد لداخ المخاوف تتصاعد أخرى  ناحية ومن. والعالم أوروبا في نفوذها
 إذا والسياسي الجغرافي توافقها كذلك واقتصادها، أوروبا بأمن المتعلقة األوروبي
 .أطول لفترة األوكرانية األزمة استمرت

  الدفاعية و الخارجية السياسات في األلماني األوروبي التحول

 كافيا   ذلك يكن لم ولو حتى باألسلحة، أوكرانيا  أوروبية دول عدة زودت
( بيرقدار طائرات) طيار بدون  طائرات تركيا وأرسلت. كييف في للحكومة بالنسبة

 أوكرانيا مدت فقد العظمى بريطانيا أما. الشرق  في االنفصاليين ضد استخدامها تم
 إلى إضافة األوكرانية، القوات لتدريب ومتخصصين للدبابات مضادة بمدافع
 دول قدمتها يةعسكر  مساعدات أيضا   هناك ذلك على عالوة. مدرعة عربات

 .التشيك وجمهورية البلطيق

 ومرونة إمكانات وتعزيز العسكرية والمنصات المعدات توفير إطار وفي
 للجيش يورو مليون ( 252)  مبلغ تخصيص تم األوكرانية المسلحة القوات

 . 4244 فبراير 42 في األوروبي االتحاد قبل من األوكراني
 الغزو على ردا  " العسكرية قدراتها زتعزي في الترّيث" نهج عن ألمانيا تخلت

 األلمانية السياسة في الكبير التحّول مدى النهج هذا ويعكس. ألوكرانيا الروسي
 األسلحة تصدير على ألمانيا تفرضه الذي الحظر من وبالرغم. والدفاعية الخارجية
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 أنها 4244 فبراير 41 في األلمانية الحكومة أعلنت  النزاع، مناطق إلى الفتاكة
 - أرض صاروخ( 522)و للدبابات مضاد صاروخ( 7222) أوكرانيا تسليم بصدد

 المنتشرة قواتها تعزيز كذلك األلماني، الجيش مخزون  من" ستينغر" نوع من جو
 .سلوفاكيا في سّيما ال األطلسي، شمال حلف إطار في شرقا  

 لعتتط فيما المسلحة لقواتها يورو مليار( 722) األلمانية الحكومة خصصت
 أكثر استثمار عبر ألوكرانيا الروسي الغزو ضوء في الدفاعي اإلنفاق زيادة إلى
 يزال ال . عام كل الدفاعي الجانب على اإلجمالي المحلي ناتجها من%( 4) من

 من والمزيد الجوي، الدفاع أنظمة من المزيد تقديمه عبر أوكرانيا يدعم الناتو حلف
 4247 فبراير 41 في والذخيرة للطائرات والمضادة للدبابات المضادة األنظمة

 .الحلف إلى كييف النضمام تأييده إلى باإلضافة

 وذلك 4244 فبراير 45 في له التابعة الرد قوة تفعيل تم تاريخه في مرة وألول
 وقوات وبحرية وجوية برية قوات من المكونة الجنسيات متعددة القوة عبرتنشيط
 عدد ذكر دون  جندي ألف( 22) من تتكون  والتي الحلفاء من الخاصة العمليات

 .روسيا على ردا   دفاعي كإجراء تنشيطها المقرر القوات

  األلماني األوروبي التحول أسباب

 التي األمنية التحديات إدارة كيفية حول األوروبية النقاشات من العديد هناك
 على تأثيرها ومدي األوروبي لالتحاد الخارجية الحدود على الصراعات تفرضها

 االتحاد عن الصادرة التقديرات تشير المثال، سبيل فعلى. األوروبي االتحاد أمن
 من ينزحون  سوف أوكراني ماليين( 1) أنّ  إلى  4247 فبراير 41 في األوروبي

 .الروسي الغزو خلفية على بالدهم

 أنّ  إلى تشير الالجئين لشؤون  المتحدة لألمم السامية المفوضية تقديرات كذلك
 قد ما. المجاورة الدول اّتجاه في أوكرانيا من فّروا الجئ ألف( 222) من أكثر

 تفعيل لفكرة مؤّيدة في تفكير فهناك. أوروبا في وإنسانية أمنية األزمة إلى يتحّول
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 الدول إلى يصلون  سوف للذين المأوى  لتأمين االتحاد في" المؤقتة الحماية آلية"
 .المجاورة األوروبية

 في كامبريدج جامعة في السياسية الجغرافيا مركز مدير" زسيم بريندان" يري 
 ألن التحول إلى يحتاج األوروبي االتحاد أن 4244 يناير 75 في المتحدة المملكة

 قويا ، جيوسياسيا   العبا   يصبح حتى واحد وبرلمان واحد برئيس واحدة دولة يكون 
 في والية خمسين من تتألف كانت التي المتحدة الواليات تمكنت الوحدة طريق فعن

 االتحاد بلدان تحقيق بأن أقر سيمز أن بيد. قوتها وتجميع واحدة دولة تشكيل
 لألسف" مضيفا   حاليا ، حدوثه مرجح غير أمرا   يعد الكاملة الوحدة هذه األوروبي

 إذ يريد ما فعل على قادرا   األوروبي االتحاد يكون  لن ، الوضع هذا استمرار مع
 ."مشتتة قوته ستظل

 ? عسكريا واشنطن تتدخل لن لماذا

 العسكرية المساعدات من دوالر مليار( 4.5) من أكثر المتحدة الواليات قدمت
 وبنادق، ومدرعات، دورية زوارق  لكييف وقدمت 4272 عام منذ وكرانيا أل

 المؤشرات كل ولكن الليلية، للرؤية أجهزة أو رادار وأنظمة مسيرة وطائرات
 ورجع األوكرانية األزمة في عسكريا   واشنطن تدخل عدم دتؤك الرسمية والبيانات

 .منها أسباب لعدة ذلك

  على المتحدة الواليات تجبر التزامات تحمل ملزمة معاهدة توجد ال ـ أوالا 
 .أوكرانيا في المخاطرة هذه على اإلقدام

  في األمريكي القومي باألمن ترتبط أمريكية مصالح توجد ال ـ ثانياا 
 أمريكية، عسكرية قاعدة بها وليس المتحدة، للواليات جارة ليست كرانيافأو . أوكرانيا

 تجاريا   شريكا   ليست أنها كما البترول من استراتيجية احتياطات بها يوجد وال
 .رئيسيا  

 التدخل سياسة التتبنى بايدن جو األمريكي الرئيس سياسة ـ ثالثا 
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". عسكريا التدخل عدم" على ةالقائم بايدن الرئيس غريزة إلى يعود وذلك العسكري،
 على سهال   أمرا   تكون  لن العالم في نوويتين قوتين أكبر بين حربا   أن السيما

 .والدولي اإلقليمي المستوى 

 مركز أجراه  - للرأي استطالع أظهر ـ رابعا AP-NORC فبراير 45 في 
" محدودا" دورا تلعب أن يجب بالدهم إن قالوا األمريكيين من%( 14) أن -4244

 و لروسيا بايدن استنزفمطلقا تتدخل ال أو األوكراني، - الروسي الصراع في
 أوروبا

 عن الناتجة العكسية االرتدادات كون  في واألوروبية األلمانية المعضلة تكمن
 واشنطن على ارتداداتها مع بالمقارنة وذلك كبيرة، روسيا على العقوبات فرض

 تحتل تزال ال روسيا أن السيما. ياروس مع االقتصادي االرتباط مدى الختالف
 كما ،األوروبي االتحاد لها يصدر التي األسواق كبريات بين الخامس المركز
 أي فإن بالتالي. المتحدة والواليات الصين بعد للتكتل الموردين ثالث روسيا تعتبر

 تحت الروسي االقتصاد وتضع بأوروبا تضر أن شأنها من جديدة جدية عقوبات
 .األوروبية العقوبات ضغط

 العالقات تأزم منها األهداف من العديد لواشنطن تحقق قد األوكرانية األزمة
 تتخذ وقد. موسكو مع العالقات تقييم وإعادة ، األوروبي التكتل ودول موسكو بين

 الرئيس لطموحات حد وضع إلى باإلضافة. وسكوم تجاه متشددة مواقف أوروبا
 استراتيجية عبر أوروبا على والهيمنة الخارجي لتمدد بوتين فالديمير  الروسي

 األكبر والمكسب. أوروبا في األمريكية بالمصالح تضر التي الغاز دبلوماسية
 .المتصاعد الصين نفوذ لمواجهة التفرغ هو لواشنطن

../../../jassi/Downloads/الاتحاد%20الأوروبي
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 اإلرهاب مكافحة في الغرب لقواعد تحول نقطة

 أبرزها األوروبية، القارة مستوى  على مهمة تحوالت األوكرانية أسستاألزمة
 الظواهر بعض اختفاء إمكانية إلى واالتجاه األوروبي، األمن مفهوم إحياء

 في تمثل السياق هذا في األهم والتحول السويدي، و الفنلندى الحياد مثل األوروبية
 في والمتمثل الثانية، العالمية الحرب بعد ما مرحلة ثوابت أحد عن ألمانيا خروج
 خلقت كما. خارجية عسكرية أعباء أي في التورط وعدم العسكري  اإلنفاق تحجيم
 وتعميق الموحد، األوروبي الجيش فكرة حول النقاش إلعادة جديدا   سياقا   األزمة

  .األطلنطي عبر الشراكة
 األوروبي األمن في التحوالت 

 السنوات في تغير مما أكثر ألوكرانيا الروسي الغزو بعد ألوروبيا األمن تغير
 للدول والدفاعية السياسية التغييرات جاءت فقد السابقة، والثالثون  الـثالث

 لكنه مسبوق، غير تحول كان لقد درامتيكية، و مفاجئة األوروبية والمؤسسات
 نظام تفكيك ىعل تعمل أوروبا في الجئين وأزمة حرب - مسبوق  غير وقت أيضا  

 أنها للقتال األوكرانية اإلرادة أثبتت ذلك، على عالوة.  -الباردة الحرب بعد ما
 هذه أبرز وتتثمل. األوروبية السياسة في التغييرات على التأثير في حاسمة

 :في التحوالت
( 722) بقيمة إضافي استثمار عن األلمانية الحكومة أعلنت األهم، التغيير  -

 ذلك جاء  .أوكرانيا إلى دفاعية مساعدات سترسل وبأنها الدفاع، في يورو مليار
 خط وقف ذلك في يما اقتصادية وعقوبات عسكرية، غير إجراءات أعقاب في

 تكون  وبذلك، .المالي سويفت نظام عن روسيا وعزل ،(4) ستريم نورد أنابيب
 في  .تسقةالم الدبلوماسية الوطنية السياسة من عقودا   قلبت قد الجديدة الحكومة

 اإلنفاق من لسنوات تراجعا   بمثابة اإلنفاق في الزيادة هذه اعتبار يمكن حين
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 .كبير بشكل األوروبي العسكري  التوازن  تغير أن يمكن والتي المنخفض، الدفاعي
 يورو مليون ( 522) بقيمة عسكري  دعم حزمة عن األوروبي االتحاد أعلن -

 بأنها الين دير فون  أورسوال األوروبية ةالمفوضي رئيسة وصفتها والتي ألوكرانيا،
 لالتحاد واألمنية والخارجية الدفاعية السياسة في قفزة لتشكل". فاصلة لحظة"

 وافقت ذلك، إلى باإلضافة. األزمة هذه بداية في بطيئ تفاعل بعد وذلك األوروبي
 دون  سنوات ثالث لمدة األوكرانيين الالجئين استقبال على األعضاء الدول جميع
 القاطع الدعم على يدل مما اوكراني، ماليين سبعة بنزوح توقعات مع لجوء، أوراق

 األوكراني الرئيس خطوة كذلك. األوروبي لالتحاد بالنسبة حساسة منطقة في
 األوروبي االتحاد عضوية على للحصول بطلب رسميا بالتقدم زيلينسكي فولوديمير

 .العملية بتسريع وناشد
 ألول الناتو، إلى تاريخيا   المنتسبتين غير الدولتان سويد،وال فنلندا تراجعت -

 مساعداتهما بإرسال حيادهما فعليا   وأنهتا المنظمة، إلى االنضمام رفضهما عن مرة
  وإيرلندا سويسرا حولت أخرى، جهة من أوكرانيا، إلى العسكرية
 ةمهم تحوالت تمثل هذه كل  .روسيا تستهدف التي العقوبات ودعمتا حيادهما

 .المتسقة الوطنية السياسة من لعقود
 سيجعل الذي األمر الناتو، حلف إلى االنضمام من وفنلندا السويد اقتربت -

. الناتو في أعضاء أيضا   الشمالي القطب مجلس في الثمانية األعضاء من سبعة
 عالوة .الناتو وعضوية دائمة أمريكية عسكرية قاعدة إنشاء كوسوفو طلبت حيث
 البلطيق، دول في المتقدم تواجده تعزيز على كبير بشكل الحلف مليع ذلك، على
 ذات العمل فرقة من عناصر ونشر رومانيا، في فرنسية بقيادة جديدة قوة أنشأ وقد

 الوحيدة الحقيقية االستراتيجية الميزة كانت - .األولى للمرة جدا   العالية الجاهزية
 فيما ألوروبا إضافيا   تهديدا   يمثل مما بيالروسيا، على سيطرتها تعزيز هي لروسيا
 .أوروبا نحو الهجرة وتسليح األمامية القواعد في النووية األسلحة بوضع يتعلق
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 التقييم
 تغيير و األوروبي، لألمن فاصال   منعطف ا األوكرانية األزمة تشكل أن يمكن

 إلى التقديرات تشير. أمنهم بشأن كبير بشكل األوروبيون  بها يفكر التي الطريقة
 يتعلق فيما األوروبيين مخاوف أكبر وأن مستحيلة تعد لم أوروبا في الحرب أن

 وأن األزمة؛ بشأن األوروبية االنقسامات وسط آخر إلى بلد من تختلف باألزمة
 .طوارئ  لحاالت التخطيط إلى بحاجة األوروبية الحكومات

 اإلنفاق جالم في السيما أوكرانيا في األوروبية والدول موسكو بايدن استنزف
 وأوروبا مستريح، وضع في األن بايدن. االقتصادي االستنزاف عن ناهيك الدفاعي

 مستنقعها في تقع ان ممكن لحرب موسكو ويدفع و وتأهب انذار حالة تعيش
 .بأوكرانيا

 استمرت إذا أنه مؤكد هو فما األولى، مراحلها في زالت ما األوكرانية األزمة
 وتدفق متوقعة، الغير السيناريوهات من العديد ناكه سيكون  أطول لوقت األزمة
 موارد استنزاف إلى باإلضافة األوروبي، االتحاد دول إلى الالجئين من العديد

. األزمة عن الناتجة العواقب لمعالجة األوروبية والدول األوروبي االتحاد وقدرات
 ، قتصادواال الطاقة مجالي على الحرب لعواقب مستعدة ليست أوروبا أن خاصة

 .4272 عام في الهجرة أزمة بعد بالالجئين للترحيب مستعدة غير أنها كما
** 

 بداية مع الشرقية الشراكة دول أمن تجاه حذرا   نهجا   األوروبي االتحاد اتخذ
 وتجنب األوكراني الروسي الصراع عن االبتعاد األوروبي االتحاد حاول إذ األزمة،
 رئيسيا   العبا   األوروبي االتحاد أصبح وضحاها، عشية وبين  .أوكرانيا عن الدفاع

 .الروسي التهديد مواجهة في
 ووجود أوروبا، في أكبر أمريكي وجود إلى روسيا حرب تؤدي أن متوقعا بات

 االتحاد بين العالقات وتوثيق الشرقي، الجانب على األطلسي شمال لحلف أقوى 



 - 31 - 

 والناتو األوروبي
 للقارة اقتصاديا   قلبا   ألمانيا تستمر أن في الكبير الخطأ األوروبيون  أدرك
 في األمنية األعباء من بها يليق جزءا   تتحمل عسكرية قوة غير من األوروبية

 الثقل تمثل التي بريطانيا انسحاب بعد سيما ال المخاطر، تتهددها باتت التي القارة
 .العسكرة صعيد على أوروبيا   األكبر

 بالطريقة األوروبي، لألمن بارزا   تهديدا   كلتش روسيا التزال أنه األزمة أثبتت
 الهجمات خالل من) تقليدية غير وبطريقة( العسكري  االنتشار خالل من) التقليدية

 في وألمانيا األوروبي االتحاد على سيكون  لذا(. التضليل وحمالت اإللكترونية
 الالزمة األوروبية الدفاعية القدرات نوع تطوير في كبير بشكل يساهم أن المستقبل

 وتقليل السيبراني األمن سياسات وتكثيف  .روسيا مواجهة في والردع للدفاع
 .الروسية الطاقة على اعتماده

 وعسكري  سياسي مستوى  على األلماني للموقف ونوعي كبير تحول هنالك
 الحيادية، شبه سياستها من ألمانيا أخرجت أوكرانيا إلى فتاكة أسلحة فإرسال أمني،

 الخارجية، سياساتها في جديد منعطف تشهد أوروبا ودول ألمانيا بأن يعني ما
 اإلنفاق نحو التوجه عبر دفاعاتها، في وانما اقتصاداتها في ليس اوروبا واستنزاف
 .االقتصادية التنمية حساب على العسكري 

** 
 على مضاعفة سلبية وتبعات تداعيات األثار لهذه تكون  أن المتوقع من

 الشرق  منطقة أرجاء مختلف في واقتصادياُ  سياساُ  ميالعال األمن مستويات
 الروسي الغزو قبل حتى خطر في العالمي الغذائي األمن كان حيث األوسط،

 الروسي الغاز أزمة أن  اقتصاديا   المتوقع من. كورونا جائحة بسبب أوكرانيا على
 معه ستمتد ما أسعاره، وزيادة العالمية الغاز أسعار في كبيرة هزة إلى ستؤدي

 تستوردها التي والبتروكيماوية الصناعية المواد أسعار زيادة إلى االنعكاسات
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 إلى الغاز سعر ارتفاع سيؤدي كما العربية، األسواق وبعض األجنبية، األسواق
 السلبية لألجواء نظرا   الحجري، الفحم وحتى النفطية المنتجات على الطلب زيادة
 .الحرب وتيرة ازدياد حال االستدامة امجبر  تنفيذ طاقات سرعة دون  ستحول التي

 الخليج، دول مع التعامل في األمريكية الواقعية من األوكرانية األزمة عززت 
 الخليج، في التقليديين حلفائها دعم إلى المتحدة الواليات حاجة الصراع أظهر فقد
 الواليات حاجة إن القول ويمكن واالقتصادي االستراتيجي الجانب على سيما ال

 واالقتصادية السياسية اآلثار هذه كل وتبقى الصراعات، في الخليج لدول المتحدة
 الصراع بقي طالما قائمة روسيا على االقتصادية والعقوبات األوكرانية لألزمة

 والجهود الوساطات مع وأوكرانيا روسيا بين المفاوضات أدت إذا أما. محتدما  
 إلى ذلك يؤدى فقد توافقية حلول إلى والتوصل األزمة في انفراجه إلى الدولية
 .وروسيا الناتو بين التصعيد وتخفيف نسبية تهدئة

** 

 

 



 - 33 - 

 الهوامش
 

The crisis of European security: What Europeans think about the 

war in Ukraine-1 

https://bit.ly/3pmnnGE 
 ماليين الجئ محتمل من أوكرانيا 1يستعد الستقبال االتحاد األوروبي  -2

https://bit.ly/3vpcl7m 
 !"حقبة جديدة"ألمانيا تدخل .. بعد الغزو الروسي ألوكرانيا -3

https://bit.ly/3K2EDZe 
** 

1- EU agrees to give €500M in arms, aid to Ukrainian military in 

‘watershed’ move 

https://politi.co/3I4A5QZ 
2- The European Union will ask states to grant asylum to Ukrainian 

refugees for up to 3 years. 

https://nyti.ms/3tDqBa7 
3- Switzerland will forego "Swiss neutrality" and adopt same 

sanctions as EU against Russia 

https://cnn.it/361uGfO 
 كيف غير غزو روسيا ألوكرانيا جوانب ثابتة في السياسة األلمانية منذ عقود؟ -4

https://bbc.in/3vMD91r 
5- Inside Olaf Scholz’s historic shift on defense, Ukraine and Russia 

https://politi.co/375GKxb 
6- 'A new era': Germany rewrites its defence, foreign policies 

https://bit.ly/3sNgjoy 
7- Live-Lagebericht: Russland-Ukraine-Krieg 

https://bit.ly/3vS2rLA 
 كبيرة في ألمانيا تعارض توريد أسلحة ألوكرانيا غالبية: استطالع -8

https://bit.ly/35T9KYx 
9- Germany to ship anti-aircraft missiles to Ukraine — reports 

https://bit.ly/3HV9PYW 
** 

 الشرق األوسطعلى رقبة " سيف القمح" -1

https://bit.ly/3pmnnGE
https://bit.ly/3vpcl7m
https://bit.ly/3K2EDZe
https://politi.co/3I4A5QZ
https://nyti.ms/3tDqBa7
https://cnn.it/361uGfO
https://bbc.in/3vMD91r
https://politi.co/375GKxb
https://bit.ly/3sNgjoy
https://bit.ly/3vS2rLA
https://bit.ly/35T9KYx
https://bit.ly/3HV9PYW


 - 34 - 

https://bit.ly/3CwOgNd 
 أين تقف الدول العربية في التوتر بين روسيا والغرب؟: األزمة األوكرانية -2

https://bit.ly/34tZiGu 
 وإيرانالهجوم الروسي على أوكرانيا وتداعياته على الخليج  -3

https://bit.ly/3IcJBS9 
 خطر يهدد مصر وتونس.. مليون شخص 522تداعيات غزو أوكرانيا تطال  -4

https://bit.ly/3t55Epz 
Middle East faces severe wheat crisis over war in Ukraine -5 

https://bit.ly/3MB1Tjd 

https://bit.ly/3CwOgNd
https://bit.ly/34tZiGu
https://bit.ly/3IcJBS9
https://bit.ly/3t55Epz
https://bit.ly/3MB1Tjd


 - 35 - 

 األوسط الشرق  دول على وتداعياتها أوكرانيا أزمة
 وأوروبا

 

 الدفاعية أوروبا سياسات على األوكرانية األزمة تداعيات

 في األوكرانية، الحدود طول على القوات من اآلالف عشرات روسيا حشدت
. عقود منذ أوروبا أراضي على عسكري  صراع أكبر إلى يتحول أن يمكن عمل
 نفوذها تأكيد إعادة لمحاولة لروسيا أكبر مسرحا   األوكرانية األزمة ُتمثل ناحية فمن
 األوروبي االتحاد داخل المخاوف تتصاعد أخرى  ناحية ومن. والعالم أوروبا في

 استمرت إذا والسياسي الجغرافي توافقها كذلك واقتصادها، أوروبا بأمن المتعلقة
 .أطول لفترة األوكرانية األزمة

  والدفاعية الخارجية السياسات في األلماني األوروبي التحول

 كافيا   ذلك يكن لم ولو حتى باألسلحة، أوكرانيا أوروبية دول عدة زودت
( بيرقدار طائرات) طيار بدون  طائرات تركيا وأرسلت. كييف في للحكومة بالنسبة

 أوكرانيا مدت فقد العظمى بريطانيا أما. الشرق  في ييناالنفصال ضد استخدامها تم
 إلى إضافة األوكرانية، القوات لتدريب ومتخصصين للدبابات مضادة بمدافع
 دول قدمتها عسكرية مساعدات أيضا   هناك ذلك على عالوة. مدرعة عربات

 .التشيك وجمهورية البلطيق

 ومرونة مكاناتإ وتعزيز العسكرية والمنصات المعدات توفير إطار وفي
 للجيش يورو مليون ( 252) مبلغ تخصيص تم األوكرانية المسلحة القوات

 . 4244 فبراير 42 في األوروبي االتحاد قبل من األوكراني
 الغزو على ردا  " العسكرية قدراتها تعزيز في الترّيث" نهج عن ألمانيا تخلت

 األلمانية السياسة يف الكبير التحّول مدى النهج هذا ويعكس. ألوكرانيا الروسي
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 األسلحة تصدير على ألمانيا تفرضه الذي الحظر من وبالرغم. والدفاعية الخارجية
 أنها 4244 فبراير 41 في األلمانية الحكومة أعلنت النزاع، مناطق إلى الفتاكة
 - أرض صاروخ( 522)و للدبابات مضاد صاروخ( 7222) أوكرانيا تسليم بصدد

 المنتشرة قواتها تعزيز كذلك األلماني، الجيش خزون م من" ستينغر" نوع من جو
 .سلوفاكيا في سّيما ال األطلسي، شمال حلف إطار في شرقا  

 تتطلع فيما المسلحة لقواتها يورو مليار( 722) األلمانية الحكومة خصصت
 أكثر استثمار عبر ألوكرانيا الروسي الغزو ضوء في الدفاعي اإلنفاق زيادة إلى
 يزال ال . عام كل الدفاعي الجانب على اإلجمالي المحلي جهانات من%( 4) من

 من والمزيد الجوي، الدفاع أنظمة من المزيد تقديمه عبر أوكرانيا يدعم الناتو حلف
 4247 فبراير 41 في والذخيرة للطائرات والمضادة للدبابات المضادة األنظمة

 .الحلف إلى كييف النضمام تأييده إلى باإلضافة

 وذلك 4244 فبراير 45 في له التابعة الرد قوة تفعيل تم تاريخه في مرة وألول
 وقوات وبحرية وجوية برية قوات من المكونة الجنسيات متعددة القوة عبرتنشيط
 عدد ذكر دون  جندي ألف( 22) من تتكون  والتي الحلفاء من الخاصة العمليات

 .روسيا على ردا   دفاعي كإجراء تنشيطها المقرر القوات

  األلماني األوروبي التحول ابأسب

 التي األمنية التحديات إدارة كيفية حول األوروبية النقاشات من العديد هناك
 على تأثيرها ومدي األوروبي لالتحاد الخارجية الحدود على الصراعات تفرضها

 االتحاد عن الصادرة التقديرات تشير المثال، سبيل فعلى. األوروبي االتحاد أمن
 من ينزحون  سوف أوكراني ماليين( 1) أنّ  إلى 4247 فبراير 41 في األوروبي

 .الروسي الغزو خلفية على بالدهم

 أنّ  إلى تشير الالجئين لشؤون  المتحدة لألمم السامية المفوضية تقديرات كذلك
 قد ما. المجاورة الدول اّتجاه في أوكرانيا من فّروا الجئ ألف( 222) من أكثر
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 تفعيل لفكرة مؤّيدة في تفكير فهناك. أوروبا في وإنسانية أمنية األزمة إلى يتحّول
 الدول إلى يصلون  سوف للذين المأوى  لتأمين االتحاد في" المؤقتة الحماية آلية"

 .المجاورة األوروبية

 في كامبريدج جامعة في السياسية الجغرافيا مركز مدير" سيمز بريندان" يري 
 ألن التحول إلى يحتاج األوروبي تحاداال أن 4244 يناير 75 في المتحدة المملكة

 قويا ، جيوسياسيا   العبا   يصبح حتى واحد وبرلمان واحد برئيس واحدة دولة يكون 
 في والية خمسين من تتألف كانت التي المتحدة الواليات تمكنت الوحدة طريق فعن

 االتحاد بلدان تحقيق بأن أقر سيمز أن بيد. قوتها وتجميع واحدة دولة تشكيل
 لألسف" مضيفا   حاليا ، حدوثه مرجح غير أمرا   يعد الكاملة الوحدة هذه وروبياأل
 إذ يريد ما فعل على قادرا   األوروبي االتحاد يكون  لن الوضع، هذا استمرار مع

 ."مشتتة قوته ستظل

 عسكرياا ؟ واشنطن تتدخل لن لماذا

 العسكرية المساعدات من دوالر مليار( 4.5) من أكثر المتحدة الواليات قدمت
 وبنادق، ومدرعات، دورية زوارق  لكييف وقدمت 4272 عام منذ وكرانيا أل

 المؤشرات كل ولكن الليلية، للرؤية أجهزة أو رادار وأنظمة مسيرة وطائرات
 ورجع األوكرانية األزمة في عسكريا   واشنطن تدخل عدم تؤكد الرسمية والبيانات

 .منها أسباب لعدة ذلك

 اإلقدام على المتحدة الواليات تجبر التزامات تحمل لزمةم معاهدة توجد ال ـ
 .أوكرانيا في المخاطرة هذه على

. أوكرانيا في األمريكي القومي باألمن ترتبط أمريكية مصالح توجد ال ـ
 يوجد وال أمريكية، عسكرية قاعدة بها وليس المتحدة، للواليات جارة ليست فأوكرانيا

 .رئيسيا   تجاريا   شريكا   ليست أنها كما بترولال من استراتيجية احتياطات بها

 وذلك العسكري، التدخل سياسة التتبنى بايدن جو األمريكي الرئيس سياسة ـ
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 حربا   أن السيما". عسكريا التدخل عدم" على القائمة بايدن الرئيس غريزة إلى يعود
 قليمياإل المستوى  على سهال   أمرا   تكون  لن العالم في نوويتين قوتين أكبر بين

 .والدولي

 -4244 فبراير 45 في AP-NORC مركز أجراه  - للرأي استطالع أظهر ـ
 في" محدودا  " دورا   تلعب أن يجب بالدهم إن قالوا األمريكيين من%( 14) أن

 مطلقا   تتدخل ال أو األوكراني، - الروسي الصراع
 الخليجي التعاون  ومجلس األوسط الشرق  دول على األزمة تداعيات

 عالقاتها موازنة إلى  العربي والخليج األوسط الشرق  دول من العديد تسعي
 كتير واتخذ أوكرانيا، علي الروسي الغزو ظل في وروسيا المتحدة الواليات مع

 العزو هذا أن ذلك من األهم لكن األزمة، هذه انتهاء لحين محايد موقف منها
 تلك القتصادات ويةالحي القطاعات من العديد على مستقبال تداعيات له سيكون 
 قد وربما والسياحة، الزراعية الواردات إلى وصوال والغاز النفط من بدءا الدول،

 وفي المنطقة في االستقرار عدم زيادة إلى حتما ستؤدي إضافية تداعيات نرى 
 الشرق  على تركيزها واشنطن تقليص من الكبير القلق أن إذ أخرى، أماكن

 التصورات معالم أوكرانيا في األزمة على يركياألم الرد معه يرسم قد األوسط،
 .العربية البلدان يخص ما سيما ال مستقبال، المنطقة في األميركية النوايا إزاء

 القمح أسواق تأثير من وفالمخا وبدأت األوكرانية الروسية األزمة بداية ومنذ
 الدول أكبر من وأوكرانيا روسيا ألن نظرا   االزمة تلك من تزداد العالمية والغالل

 والغالل القمح صادرات من مهم جانب يمثلنا البلدين فأن وبالتالي للقمح، المصدرة
 األزمة محور في يقع الذي األسود البحر عبر الصادرات هذه معظم وتمر. عالميا  
%( 77)و العالمية، القمح صادرات من%( 47) وأوكرانيا روسيا وتشكل ة،الحالي

 وتعتبر. الشمس دوار لزيت العالمية الصادرات من%( 22)و الذرة، صادرات من
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 األوروبي، واالتحاد الصين إلى معظمها يتجه التي للذرة رئيسي مصّدر أوكرانيا
 تعتمد الذي األوسط لشرق ا منطقة في يقع العالم في تهديدا   األكثر الجانب لكن

 كونها وأوكرانيا، روسيا من الغذائية والمواد القمح استرداد على كليا   اعتمادا  
 .البلدين من القمح استيراد في كثافة األعلى المنطقة

 األوسط الشرق  منطقة دول على أوكرانيا أزمة تداعيات
 في واألول حالسال في عالميا الثاني المركز تحتل روسيا قوات تحتل :أمنياا 

 هو ألوكرانيا االوروبية الدول مساعدات عنه ستسفر ما ولكن النووي، السالح
 األوروبية العقوبات تؤتي حتى الروسية القوات واستنزاف الحرب هذه أمد إطالة

 األوكراني الروسي العسكري  الصراع أن  .روسيا على بالضغط أهدافها واألمريكية
 انتهاء بعد من وأمريكا الغربي والعالم روسيا بين الدولية األزمات أبرز من واحد

 كله العالم على والتأثيرات عدة تداعيات لها سيكون  األزمة هذه وأن. الباردة الحرب
 يجري  آخر صراع وجود ظل في خاص بشكل الجوار دول وعلى عام بشكل

 روسيا، على فرضت والتي العقوبات صراع هو العسكري، للصراع موازية بصورة
 الدول من عدد على عقوبات ستفرض إنها روسيا قالت األخرى  الجهة وعلى

 .األوكرانية األزمة في المتداخلة
 الدول مواقف حسم في دورا شك دون  الروسية األسلحة لتجارة وسيكون 

 دول في مكانتها استعادة على األخيرة السنوات خالل موسكو عملت إذ العربية،
 األسلحة تجارة على واعتمدت السوفياتية، قبةالح في فيها نفوذ لديها كان عربية
 إلى األسلحة من صادراتها روسيا ضاعفت إذ. الهدف هذا لتحقيق كبير بشكل

 مزود كأول مكانتها على محافظة مساحة، واألفريقية العربية الدول أكبر الجزائر،
 اتمليار  عشرة نحو بالتسليح الخاصة السنوية ميزانيته تبلغ الذي الجزائري  للجيش
 العراق لتزويد روسيا عادت كذلك. منها األسد نصيب على روسيا تحصل دوالر،

 بناء وإعادة األمريكي الغزو بعد شهدها التي التحوالت من الرغم على بالسالح
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 المتحدة الواليات من القادمة األسلحة على الحين ذلك منذ اعتمد الذي الجيش
 .الغربيين وحلفائها

 إن بل أوروبا، شرق  منطقة على األوكرانية األزمة رتأثي يتوقف ال :سياسياا 
 حيوية بمصالح ترتبط الصراع أطراف أن باعتبار األوسط، الشرق  على تداعياته له

 على تقل ال وبدرجة أخرى  أو بصورة صراعاتها في وتنخرط المنطقة، بدول
 المتحدة للواليات مهم   حليف   الخليج دول إن شك وبدون . أوكرانيا في القائم الصراع

 في الصراع احتدم وكلما والصين، روسيا مع مهم   تحالف   لديها وإيران وأوروبا،
د صداه  فإن أوكرانيا،  المنافسة ساحات أحد باعتبارها المنطقة في سيترد 

 إجراء اعتزامها روسيا أعلنت السياق هذا وفي. الكبرى  القوى  بين االستراتيجية
 بصواريخ مجهزة وطائرات قاذفات نقلت نهاوأ المتوسط، البحر في بحرية تدريبات

 أن على مؤشر ا هذا ويعد سوريا، في الجوية قاعدتها إلى الصوت من أسرع
 أوكرانيا، أزمة في حاليا   تتجلى التي والتجاذبات الصراع عن بعيدة   ليست المنطقة

 .األوسط الشرق  في والصراع التوتر بؤر من أي في غدا   تتجلى وقد
 جوانب عدة من األوسط الشرق  منطقة على األوكرانية األزمة أثرت :اقتصادياا 

 من كثير في الوثيقة ارتباطاتها بحكم المنطقة دول لكل امتدت ومالية، اقتصادية
 سيؤدى ما وهو از،والغ البترول أسعار في الكبير االرتفاع في تمثلت المجاالت
 الصناعية سواء السلع لجميع بالنسبة واإلنتاج النقل أسعار ارتفاع إلى بالضرورة

 هذه خضم وفي. النامية للدول بالنسبة وخاصة الدول لجميع والحيوانية الزراعية أو
 والعراق ولبنان مصر رأسها وعلى األوسط، الشرق  دول فإن السياسية، المعضلة

 متفاوت بشكل تعتمد إنها إذ جسيمة، مشكلة تواجه ربما ،العربي المغرب ودول
 يصعب كبرى  وبكميات والروسية، األوكرانية القمح على المتوسط إلى الكبير بين

 .المفتوحة السوق  من تعويضها
 من القمح استيراد على كبيرة بدرجة تعتمد التي الدول علي األزمة أثرت
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 من وارداتها من%( 22) نحو نهمام تستورد حيث مصر ومنها وأوكرانيا، روسيا
 لتخزين كافيا   مكانا   البلد يملك ال إذ ولبنان أوكرانيا من منها%( 22) القمح،

 جعل بما ،4242 عام المرفأ انفجار في القمح مخازن  دمار منذ االحتياطيات
 .واحد شهر حول يتراوح لما إال تخزينية سعة يمتلك ال لبنان

 أصبح يفاقمها، ما ينقصها ال حادة ذائيةغ أزمة وسط يقبع الذي واليمن
 كشفت العربي والمغرب المخاطر، عالية درجة من أدنى أو قوسين قاب الوضع

 الحاجيات لتغطية يكفي الحبوب من مخزون  توفر عن الفالحة التونسية وزارة
 السلبية باالنعكاسات تتعلق انتقادات على ردا   وذلك ،4244 مايو حتى المحلية

 من الحبوب من حاجياتها نصف نحو تستورد تونس إن إذ زمة،لأل المحتملة
 فيها للقمح الرئيسي المزود هي تعتبر روسيا فإن الجزائر أما. وأوكرانيا روسيا
 القمح صادرات لتراجع باريس مع العالقات توتر أدى بعدم خاصة أوكرانيا، وتليها

 القمح، من وارداتها نم%( 22)بـ ليبيا كييف تزود فيما. البلد هذا إلى الفرنسية
 %(.42)بـ والمغرب

 األوكرانية األزمة تجاه االوسط الشرق  دول موقف
 بين الصراع هذا من محايدا موقفا اتخاذ األوسط الشرق  دول أغلبية حاولت

 والدبلوماسية الحوار إلى باللجوء المتصارعة األطراف وناشدت الكبرى  القوى 
 المفهوم هذا كان وقد. اإلنسانية قوق الح حماية على والعمل الخالفات لتسوية
 الدول جامعة في الدائمين المندوبين اجتماع عن الصادر البيان في واضحا
 األزمة حل إلى الرامية الجهود تأييد إلى دعا والذي 4244 فبراير 42 في العربية

 الدولي القانون  مبادئ احترام وأهمية والدبلوماسية، الحوار خالل من األوكرانية
 التنسيق واستمرار النفس وضبط التهدئة إجراءات واتخاذ المتحدة، األمم اقوميث
 والبعثات الجاليات وسالمة وسالمتها، أمنها على للحفاظ العربية الدول بين

 مع الالزمة واالتصاالت المشاورات وإجراء أوكرانيا، في العربية الدبلوماسية
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 .المعنية األطراف
 إيمانها على مبنى موقفها بأن القرار بتأييد التصويت بعد مصر أوضحت

 عن البحث وضرورة المتحدة، األمم ميثاق ومبادئ الدولي القانون  بقواعد الراسخ
 منهج توظيف ورفض ومسبباتها، األزمة جذور وبحث الحوار عبر سياسي حل

 منطلق من األطراف متعدد الدولي النظام آليات إطار خارج االقتصادية العقوبات
 مغبة من والتحذير البالغة، السلبية اإلنسانية آثارها لها كان والتي سابقةال التجارب

 والذي برمته العالمي االقتصاد على الراهنة لألزمة واالجتماعية االقتصادية اآلثار
 .كورونا جائحة تداعيات من يعاني مازال

 ألن السويس؛ قناة من الروسية الحربية السفن منع لطلب مصر تستجب ولم
 الحروب، حاالت في القناة في العبور لقواعد القسطنطينية اتفاقية مع يتفق ال ذلك
 بإدانة اللبناني الخارجية لوزير بيان بعد اتهامات وتبادل خالفات لبنان شهد

 صوت وقد الوزراء، مجلس يعتمده ولم أوكرانيا في الروسية العسكرية العمليات
. الروسي العسكري  التدخل يدين الذي المتحدة لألمم العامة الجمعية قرار مع لبنان
 نشوب عند لموسكو زيارة في حميدتى اللواء السوداني السيادة رئيس نائب وكان

 ولكن مصالحها، عن الدفاع روسيا حق من إن قوله له ونسب األوكرانية األزمة
 مؤيدة تصريحات يصدر لم بأنه موسكو في السودانية السفارة من توضيح صدر

 أدان الذى المتحدة األمم قرار على التصويت عن السودان تنعوام معين، لطرف
 .أوكرانيا في الروسي العسكري  التدخل
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 الخليجي التعاون  مجلس دول على االوكرانية األزمة تداعيات
 اقتصاديا   يصب ان ممكن الروسية الطاقة صادرات نقص بان يعتقد البعض

 الخليجي، التعاون  مجلس دول ومنها والغاز، للنفط المصدرة الدول صالح في
 من أقل يكون  ربما عليه ستحصل ما ولكن األوكرانية األزمة من إيران وكذلك

 روسيا وسعت. تستوردها التي األخرى  والسلع الغذائية المواد أسعار في الزيادات
 الخليجي التعاون  مجلس دول مع أقوى  اقتصادي تعاون  قاتعال بناء إلى مؤخرا  

 .الخليجي التعاون  مجلس دول من النطاق واسعة استثمارات جذب خالل من
 و للسعودية كبيرة سالح صفقات على تحفظاتها واشنطن رفعت :أمنياا   -

 اليمن حرب ضغوط وطأة تحت الخليجيتان الدولتان كانت أن بعد اإلمارات، دولة
 .والصين روسيا مع عسكري  تعاون  قنوات فتحتا قد إيران، مع راعوالص
 في تصب األزمة والنفط للغاز المنتجة الخليج لدول بالنسبة :اقتصادياا  -

 بديال   باعتبارها والنفط، الغاز من مواردها أهمية تتزايد حيث اقتصاديا ، صالحها
 األوروبية الدول عضوب المتحدة الواليات قامت وبالفعل. الروسي والغاز للنفط

 عاملة غربية شركات ومع الخليج، منطقة في الدول من عدد مع اتصاالت بإجراء
 كبدائل الطاقة من بإمدادات أوروبا تزويد فرص   لبحث والنفط، الغاز قطاعي في

 نفسها لتقدم الخليج منطقة دول أمام الباب أوكرانيا أزمة وفتحت بل الروسي، للغاز
 سوق  باضطرابات الخليج دول تأثر بالنسبة أما للطاقة، بديل كمصدر ألوروبا
 مارس 2 في المتخصصة االقتصادية البريطانية" ميد" مجلة استبعدت القمح،
 روسيا غزو عن الناتجة القمح سوق  باضطرابات الخليج دول تتأثر أن 4244

 .ألوكرانيا
 الخليج  دول هذه تمنح األزمة فإن االقتصادي بالجانب اتصاال   :سياسياا   -

 سياسات مدخل من الدولية، الساحة على الراهنة الترتيبات في سياسية مكانه
 تفاقمت حال في سيما ال األسعار، ارتفاع من للتخفيف ستتابعها التي الطاقة
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 الصراع تصاعد أن عن فضال   الروسية، اإلمدادات وتوقفت الصراع ونشب األزمة
ا الخليج دول يمنح أن شأنه من  .الحركة وحرية للمناورة أكبر فرص 

 األوكرانية األزمة تجاه الخليجي التعاون  مجلس دول موقف
 التعاون  بمجلس األعضاء الست الدول ارتباط من وبالرغم العربي الخليج

 الدول تلك تبنت عموما، الغربية والدول المتحدة بالواليات قوية بشراكة الخليجي
 حليفها أبلغت السعودية المملكة أن غير. األزمة من واضح بشكل مختلفين موقفين

 مع 4242 لعام أوبك باتفاق ملتزمة ألنها الطلب تلبية عن بعجزها األمريكي
 فقد اإلمارات أما  .األسعار انهيار من والحد اإلنتاج بخفض القاضي روسيا

 قرار مشروع على التصويت عن المتحدة لألمم التابع األمن مجلس في امتنعت
 وعمان البحرين اتخذت بانسحابها، ويطالب روسيا تصرف يدين واشنطن رعته

 بعبارات مختلفة وتصريحات بيانات في عنها عبرت مواقف والكويت وقطر
 تدعو"و" األوكرانية األزمة تطورات بالغ بقلق تتابع" قبيل من فضفاضة ديبلوماسية

 بشأن مخاوفهما عن تعبر"و" مفاوضات وإجراء بالحوار االلتزام الى النزاع طرفي
 الجامعة أصدرت ،"أوكرانيا أراضي وحدة حماية إلى تدعو"و" العسكري  التصعيد

 الغزو أدان هو فال. مبهمة صيغته جاءت 4244فبراير 42 يوم بيانها العربية
 سيادة انتهكت التي أوكرانيا لدولة دعمه عن أعرب هو وال العبارة بصريح الروسي
 .أراضيها

** 

 التقييم
 وتغيير األوروبي، لألمن فاصال   منعطف ا األوكرانية ةاألزم تشكل أن يمكن

 إلى التقديرات تشير. أمنهم بشأن كبير بشكل األوروبيون  بها يفكر التي الطريقة
 يتعلق فيما األوروبيين مخاوف أكبر وأن مستحيلة تعد لم أوروبا في الحرب أن

 وأن ألزمة؛ا بشأن األوروبية االنقسامات وسط آخر إلى بلد من تختلف باألزمة
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 .طوارئ  لحاالت التخطيط إلى بحاجة األوروبية الحكومات
 اإلنفاق مجال في السيما أوكرانيا في األوروبية والدول موسكو بايدن استنزف

 وأوروبا مستريح، وضع في األن بايدن. االقتصادي االستنزاف عن ناهيك الدفاعي
 مستنقعها في تقع ان ممكن لحرب موسكو ويدفع وتأهب انذار حالة تعيش

 .بأوكرانيا
 استمرت إذا أنه مؤكد هو فما األولى، مراحلها في زالت ما األوكرانية األزمة

 وتدفق متوقعة، الغير السيناريوهات من العديد هناك سيكون  أطول لوقت األزمة
 موارد استنزاف إلى باإلضافة األوروبي، االتحاد دول إلى الالجئين من العديد

. األزمة عن الناتجة العواقب لمعالجة األوروبية والدول وروبياأل االتحاد وقدرات
 واالقتصاد، الطاقة مجالي على الحرب لعواقب مستعدة ليست أوروبا أن خاصة

 .4272 عام في الهجرة أزمة بعد بالالجئين للترحيب مستعدة غير أنها كما
** 

 بداية مع يةالشرق الشراكة دول أمن تجاه حذرا   نهجا   األوروبي االتحاد اتخذ
 وتجنب األوكراني الروسي الصراع عن االبتعاد األوروبي االتحاد حاول إذ األزمة،
 رئيسيا   العبا   األوروبي االتحاد أصبح وضحاها، عشية وبين  .أوكرانيا عن الدفاع

 .الروسي التهديد مواجهة في
 ووجود أوروبا، في أكبر أمريكي وجود إلى روسيا حرب تؤدي أن متوقعا   بات

 االتحاد بين العالقات وتوثيق الشرقي، الجانب على األطلسي شمال لحلف أقوى 
 والناتو األوروبي
 للقارة اقتصاديا   قلبا   ألمانيا تستمر أن في الكبير الخطأ األوروبيون  أدرك
 في األمنية األعباء من بها يليق جزءا   تتحمل عسكرية قوة غير من األوروبية

 الثقل تمثل التي بريطانيا انسحاب بعد سيما ال المخاطر، تتهددها باتت التي القارة
 .العسكرة صعيد على أوروبيا   األكبر
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 بالطريقة األوروبي، لألمن بارزا   تهديدا   تشكل روسيا التزال أنه األزمة أثبتت
 الهجمات خالل من) تقليدية غير وبطريقة( العسكري  االنتشار خالل من) التقليدية

 في وألمانيا األوروبي االتحاد على سيكون  لذا(. لتضليلا وحمالت اإللكترونية
 الالزمة األوروبية الدفاعية القدرات نوع تطوير في كبير بشكل يساهم أن المستقبل

 وتقليل السيبراني األمن سياسات وتكثيف  .روسيا مواجهة في والردع للدفاع
 .الروسية الطاقة على اعتماده

 وعسكري  سياسي مستوى  على لمانياأل للموقف ونوعي كبير تحول هنالك
 الحيادية، شبه سياستها من ألمانيا أخرجت أوكرانيا إلى فتاكة أسلحة فإرسال أمني،

 الخارجية، سياساتها في جديد منعطف تشهد أوروبا ودول ألمانيا بأن يعني ما
 اإلنفاق نحو التوجه عبر دفاعاتها، في وانما اقتصاداتها في ليس اوروبا واستنزاف

 .االقتصادية التنمية حساب على سكري الع
** 

 على مضاعفة سلبية وتبعات تداعيات األثار لهذه تكون  أن المتوقع من
 الشرق  منطقة أرجاء مختلف في واقتصادياُ  سياساُ  العالمي األمن مستويات
 الروسي الغزو قبل حتى خطر في العالمي الغذائي األمن كان حيث األوسط،

 الروسي الغاز أزمة أن اقتصاديا   المتوقع من. كورونا جائحة بسبب أوكرانيا على
 معه ستمتد ما أسعاره، وزيادة العالمية الغاز أسعار في كبيرة هزة إلى ستؤدي

 تستوردها التي والبتروكيماوية الصناعية المواد أسعار زيادة إلى االنعكاسات
 إلى الغاز سعر ارتفاع سيؤدي كما العربية، األسواق وبعض األجنبية، األسواق

 السلبية لألجواء نظرا   الحجري، الفحم وحتى النفطية المنتجات على الطلب زيادة
 .الحرب وتيرة ازدياد حال االستدامة برامج تنفيذ طاقات سرعة دون  ستحول التي

 الخليج، دول مع التعامل في األمريكية الواقعية من األوكرانية األزمة عززت 
 الخليج، في التقليديين حلفائها دعم إلى المتحدة تالواليا حاجة الصراع أظهر فقد
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 الواليات حاجة إن القول ويمكن واالقتصادي االستراتيجي الجانب على سيما ال
 واالقتصادية السياسية اآلثار هذه كل وتبقى الصراعات، في الخليج لدول المتحدة
 الصراع يبق طالما قائمة روسيا على االقتصادية والعقوبات األوكرانية لألزمة

 والجهود الوساطات مع وأوكرانيا روسيا بين المفاوضات أدت إذا أما. محتدما  
 إلى ذلك يؤدى فقد توافقية حلول إلى والتوصل األزمة في انفراجه إلى الدولية
 .وروسيا الناتو بين التصعيد وتخفيف نسبية تهدئة

** 
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 الهوامش
 

The crisis of European security: What Europeans think about the 

war in Ukraine 

https://bit.ly/3pmnnGE 
 ماليين الجئ محتمل من أوكرانيا 1االتحاد األوروبي يستعد الستقبال 

https://bit.ly/3vpcl7m 
 !"حقبة جديدة"تدخل ألمانيا .. بعد الغزو الروسي ألوكرانيا

https://bit.ly/3K2EDZe 
** 

EU agrees to give €500M in arms, aid to Ukrainian military in 

‘watershed’ move 

https://politi.co/3I4A5QZ 
The European Union will ask states to grant asylum to Ukrainian 

refugees for up to 3 years. 

https://nyti.ms/3tDqBa7 
Switzerland will forego "Swiss neutrality" and adopt same sanctions 

as EU against Russia 

https://cnn.it/361uGfO 
 كيف غير غزو روسيا ألوكرانيا جوانب ثابتة في السياسة األلمانية منذ عقود؟

https://bbc.in/3vMD91r 
Inside Olaf Scholz’s historic shift on defense, Ukraine and Russia 

https://politi.co/375GKxb 
'A new era': Germany rewrites its defence, foreign policies 

https://bit.ly/3sNgjoy 
Live-Lagebericht: Russland-Ukraine-Krieg 

https://bit.ly/3vS2rLA 
 مانيا تعارض توريد أسلحة ألوكرانياغالبية كبيرة في أل: استطالع

https://bit.ly/35T9KYx 
Germany to ship anti-aircraft missiles to Ukraine — reports 

https://bit.ly/3HV9PYW 
** 

https://bit.ly/3pmnnGE
https://bit.ly/3vpcl7m
https://bit.ly/3K2EDZe
https://politi.co/3I4A5QZ
https://nyti.ms/3tDqBa7
https://cnn.it/361uGfO
https://bbc.in/3vMD91r
https://politi.co/375GKxb
https://bit.ly/3sNgjoy
https://bit.ly/3vS2rLA
https://bit.ly/35T9KYx
https://bit.ly/3HV9PYW
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 على رقبة الشرق األوسط" سيف القمح"
https://bit.ly/3CwOgNd 

 أين تقف الدول العربية في التوتر بين روسيا والغرب؟: األزمة األوكرانية
https://bit.ly/34tZiGu 

 الهجوم الروسي على أوكرانيا وتداعياته على الخليج وإيران
https://bit.ly/3IcJBS9 

 خطر يهدد مصر وتونس.. مليون شخص 522تداعيات غزو أوكرانيا تطال 
https://bit.ly/3t55Epz 
Middle East faces severe wheat crisis over war in Ukraine  

https://bit.ly/3MB1Tjd 

 

 

 

https://bit.ly/3CwOgNd
https://bit.ly/34tZiGu
https://bit.ly/3IcJBS9
https://bit.ly/3t55Epz
https://bit.ly/3MB1Tjd
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تأثيرها على مستقبل عالقات أوروبا   -أزمة أوكرانيا 
 الخارجية

  

 ما فاعلية عقوبات الغرب االقتصادية على روسيا ؟ -1

نشرت أوروبا ترسانة غير مسبوقة من العقوبات االقتصادية ضد موسكو في 
حزم من العقوبات  فرض االتحاد األوروبي, محاولة إلضعاف االقتصاد الروسي 

ضد روسيا، بما في ذلك اإلجراءات التقييدية المستهدفة والعقوبات االقتصادية 
ا . واإلجراءات الدبلوماسية كما تبنى االتحاد األوروبي عقوبات ضد بيالروسيا رد 

على مشاركتها في غزو أوكرانيا ويعد الهدف من العقوبات االقتصادية هو فرض 
 .ألفعالها وإحباط القدرات الروسيةعواقب وخيمة على روسيا 

 استهداف األفراد 
فرض االتحاد األوروبي ست حزم من العقوبات ضد روسيا، بما في ذلك 

والعقوبات االقتصادية ( العقوبات الفردية)اإلجراءات التقييدية المستهدفة 
كما تبنى االتحاد األوروبي عقوبات ضد بيالروسيا ردا  . واإلجراءات الدبلوماسية

الهدف من العقوبات االقتصادية هو فرض . على مشاركتها في غزو أوكرانيا
. عواقب وخيمة على روسيا ألفعالها وإحباط القدرات الروسية في أزمة أوكرانيا

 .وتستهدف العقوبات الفردية األشخاص المسؤولين عن دعم أو تمويل

عقوبات فرض االتحاد األوروبي بشكل إجمالي ، مع األخذ في االعتبار ال
، عقوبات  4272الفردية السابقة التي ُفرضت بعد ضم شبه جزيرة القرم في عام 

 :القائمة تشمل. فردا  ( 7752)كيانا  و   (72)على 
 الرئيس الروسي فالديمير بوتين 

 وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف 
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 351  عضو ا من الدوما الدولة الروسية الذين صوتوا لصالح االعتراف
 4244فبراير  75سك ولوهانسك في بدونيت

 أعضاء مجلس األمن القومي 

 كبار المسؤولين والعسكريين 

  أي األشخاص النشطين في صناعة الصلب )رجال األعمال البارزين
الروسية وغيرهم ممن يقدمون الخدمات المالية والمنتجات العسكرية والتكنولوجيا 

 لروسيا

 ومات المضللةالمروجون والجهات الفاعلة في مجال المعل 

 األفراد المسؤولين عن التي ارتكبت في بوتشا وماريوبول.  

 ماذا تعني العقوبات على األفراد الروسيين؟ 

. تتكون العقوبات المفروضة على األفراد من حظر السفر وتجميد األصول
يمنع حظر السفر األفراد المدرجين في القائمة من الدخول إلى أراضي االتحاد 

يعني تجميد . لمرور عبرها، سواء عن طريق البر أو الجو أو البحراألوروبي أو ا
األصول تجميد جميع الحسابات الخاصة باألشخاص والكيانات المدرجة أسماؤهم 

كما يحظر إتاحة أي أموال أو أصول لهم بشكل . في بنوك االتحاد األوروبي
م النظام وهذا يضمن عدم إمكانية استخدام أموالهم لدع.مباشر أو غير مباشر

 .الروسي وال يمكنهم محاولة العثور على مالذ آمن في االتحاد األوروبي

المدني  -فرُض حظر على الصادرات ذات االستخدام المزدوج :عقوبات أخرى 
حظر على كافة الرحالت الجوية الروسية في المجال الجوي  -والعسكري 

الذهب الروسي  وحظر الواردات من. لواشنطن وبريطانيا واالتحاد األوروبي
على %( 25)فرضت بريطانيا ضريبة بنسبة   .وتصدير السلع الفاخرة إلى روسيا

وعلقت العديد من الشركات الدولية تعامالتها التجارية . بعض الواردات الروسية
 .كليا   في موسكو أو أو انسحبت منها 
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 عقوبات على مصادر الطاقة الروسية

من %( 52)ويذهب نحو . فط الروسيةتعتبر أوروبا أكبر سوق لصادرات الن
مليون برميل يوميا  إلى االتحاد (  2.1)صادرات موسكو من النفط الخام التي تبلغ 

من واردات النفط %( 42)األوروبي، وقد اعتمد االتحاد األوروبي على روسيا في 
 .من الغاز الذي تنتجه%( 22)، إلى جانب حوالي 4242في 

كافة الواردات من النفط التي يتم استيرادها عبر أعلن االتحاد األوروبي حظر 
ووقف واردات الفحم الحجري الروسي . 4244البحر من روسيا بحلول نهاية 

حظرت واشنطن كافة الواردات من النفط والغاز . 4244بحلول أغسطس
وتريدالمملكة المتحدة التوقف بشكل تدريجي عن واردات النفط الروسي . الروسيين

جمدت ألمانيا خططها الفتتاح خط أنابيب رئيسي للغاز من . 4244بحلول نهاية 
 .تدريجي. موسكو

، على فرض حظر تدريجي 4244وافقت دول االتحاد األوربي في يونيو 
على صادرات النفط الروسية المتجهة إلى أوروبا، ويشمل الحظر النفط الخام 

روبي عبر البحر، والمنتجات البترولية الروسية التي ُتضّخ إلى االتحاد األو 
وُيستثنى من الحظر النفط المتدفق عبر خطوط األنابيب، ويتوقع أن يمّكُن هذا 

من واردات النفط الروسية ، %( 25)الحظر التدريجي أوروبا من االستغناء عن 
 .(%90) لتصل إلى نحو 4244فيما ترتفع هذا النسبة مع حلول نهاية العام 

في العقوبات المفروضة على  4244نيو يو  7تعد أحد الثغرات الكبيرة في 
فعلى . بسعر مخفض روسيا هو استعداد الدول األخرى لمواصلة شراء النفط،

مليون برميل من النفط  22سبيل المثال اشترت المصافي الهندية أكثر من 
وهذا  . 4244الروسي بين بداية الغزو األوكراني في أواخر فبراير وأوائل مايو 

ورغم . بأكمله 4247عن التدفقات بين روسيا والهند لعام ( ٪42)يزيد بنسبة 
العقوبات المسلطة عليها، إال أن بإمكان الرئيس الروسي، فالديمير بوتين، أن 
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ألن خزائنه تفيض بعائدات السلع، التي "يتجاهل هذا الضرر في الوقت الحالي 
ية أصبحت مربحة أكثر من أي وقت مضى بفضل االرتفاع في األسعار العالم

 ."الذي دفعته جزئي ا الحرب في أوكرانيا

 مجموعة السبع والعقوبات على روسيا 

يأتي قرار مجموعة السبع بشأن حزمة العقوبات الجديدة المفروضة على 
روسيا ضمن جهود تشديد العقوبات على موسكو، وقطع سبل تمويل غزوها 

بات أقرتها قمة بدء تنفيذ عقو   أعلنت واشنطن 4244يونيو  42ففي . ألوكرانيا
مجموعة السبع وتستهدف الجيش والذهب الروسيين إضافة لفرض عقوبات جديدة 

تستهدف العقوبات في الصميم قدرات موسكو على . على صناعتها الدفاعية
 .تطوير ونشر أسلحة وتقنيات مستخدمة في الحرب ضد أوكرانيا

ن عددا  قليال  من تتضارب األراء حول فعالية العقوبات الجديدة فمن المتوقع أ
الدول ستنفذ حظرا  على الذهب الروسي، وبالتالي فإن الخطوة التي اتخذتها قّمة 

ال تعدو كونها إجراء رمزي، بينما يؤكد آخرون، من   السبع بشأن هذا الذهب
، أن فرض حظر  على واردات "جو بايدن"بينهم خبراء في إدارة الرئيس األمريكي 

   .رتها على التعامل مع النظام المالي العالميالذهب الروسي سيستهدف قد
 المالي العالمي " سويفت"استبعاد موسكو من نظام  

في إطار تشديد عقوباتها المالية  4244فبراير  41أعلنت الدول الغربية في 
حيث تمثل . المالي العالمي" سويفت"على روسيا، استبعاد موسكو من نظام 

شبكة مؤمنة للتراسل ( سويفت)مية بين البنوك جمعية االتصاالت المالية العال
لضمان المدفوعات السريعة عبر الحدود وقد أصبحت آلية أساسية لتمويل التجارة 

وستجد البنوك الروسية المحرومة من االستفادة من نظام سويفت صعوبة . العالمية
في التواصل مع البنوك األخرى على المستوى الدولي حتى في دول صديقة مثل 

غير أن . لصين، مما سيؤدي إلى إبطاء حركة التجارة ويزيد من كلفة المعامالتا
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قيود على البنك المركزي الروسي للحد من قدرته   الحلفاء الذين توعدوا بفرض
 .لم يعلنوا حتى اآلن أسماء البنوك المستهدفة  على دعم الروبل

 نتائج العقوبات على روسيا

اتساع دائرة االستياء بين  4244ونيو ي 2ترصد المؤسسات األوروبية في 
األوساط االقتصادية واالجتماعية من تداعيات هذه العقوبات التي تدفع إلى ارتفاع 

اعترفت المفوضية األوروبية في مايو . نسبة التضخم إلى مستويات قياسية
، بأن حظر النفط الروسي لن يكون سهال  بالنسبة لكثير من الدول 4244

يؤدي إلى تراجع إجمالي اإلنتاج القومي وارتفاع األسعار بنسبة األعضاء، وأنه س
قد يدخل في ركود في  وأشارت إلى أن االقتصاد األوروبي %(. 2)ال تقّل عن 

 .4244عام 

لكن . 4242في أحسن األحوال، خالل العام  %( 7)قد ال ينمو أكثر من 
اقتصاد ألمانيا السيناريو األسوأ هو الذي يمكن أن ينجم الحقا  عن انكماش 

وإيطاليا، اللتين تعتمدان بنسبة عالية على الغاز الروسي، وتداعيات ذلك على 
وكان المصرف المركزي األلماني توقع أن قطع الغاز . بقية االقتصادات األوروبية

%(. 2)الروسي سيؤدي إلى تراجع إجمالي الناتج القومي في ألمانيا بنسبة تتجاوز 
من الواضح أن " 4244يناير  41غونترام وولف في " لبروغ"ويقول مدير معهد 

أكثر من الواليات المتحدة، ألن القرب الجغرافي ( لخسائر)أوروبا تعّرض نفسها 
 ."يقترن بروابط اقتصادية وأمنية وثيقة

 42سفير االتحاد األوروبي في بريطانيا في " جوان والي دي ألميدا" صرح 
األوروبي أال يفرض عقوبات على روسيا  ، بأنه يجب على االتحاد4244يونيو 

إنه موضوع . ذكرتهم بالغاز. "تؤدي في نهاية المطاف إلى مزيد من الضرر عليه
وهناك شيء آخر ال يجب أن نعمله في أي حال . حساس للغاية بالنسبة لدولنا

. من األحوال وهو عدم استخدام العقوبات التي تضرنا أكثر مما تضر بالهدف
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". تأكدين أن العقوبات يؤيدها ناخبونا وأنها مدروسة ومتزنةيجب أن نكون م
توجه ضربة قوية في قلب  –ويمكنني تأكيد ذلك  –( العقوبات)لكنها "  وتابع

  ."االقتصاد الروسي

** 
أوروبا تتجه نحو الشرق األوسط وإفريقيا بحثاا عن مصادر  -2
 الطاقة

لتحوالت   ر جديدةيمكن اعتبار منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا مصاد
حرب أوكرانيا والتي أدت إلى زيادة الضغط على  الطاقة في أوروبا، في أعقاب 

لهذا السبب ، يوجه  .أوروبا لتقليص اعتمادها على إمدادات الطاقة الروسية
، وهي  (MENA) السياسيون انتباههم إلى منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

يبدو أن هذه . يات كبيرة من الوقود األحفوري منطقة كانت تاريخيا  موطنا  لكم
تشهد منطقة الشرق . خطوة معقولة في ضوء احتياطيات الطاقة في المنطقة 

األوسط وشمال إفريقيا، وال سيما دول الخليج العربي، فجر حقبة جديدة من 
بدال  من إنشاء تبعيات جديدة، يجب على أوروبا اتباع . الطاقات المتجددة

لتنويع الواسع لمصادر الطاقة لديها، إلى جانب إنشاء وتوسيع شراكات استراتيجية ا
 .ابتكار الطاقة

 تنويع مصادر إمدادات الطاقة 

تهافتت أوروبا على إمدادات الغاز الطبيعي المسال بسرعة فائقة، واستوردت 
 4244مليون طن بين فبراير ( 42.4)بما في ذلك المملكة المتحدة، 

%( 47)يانات من خدمات استخبارات السلع المستقلة، بزيادة ، وفق ا لب4244وإبريل
، في حين كانت فرنسا وإسبانيا أكبر 4247عن نفس الفترة من العام 

لتنويع مصادر إمدادات الطاقة، خوفا  من   يسعى االتحاد األوروبي.المشترين
 47وكثف االتحاد األوروبي في . تداعيات قطع روسيا إمدادات الغاز إلى أوروبا
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، أجرى المفوضون 4247وفي نهاية العام . الحوار مع دول الخليج 4244فبراير 
ويريد االتحاد األوروبي الحصول على . األوروبيون، محادثات مع دول المنطقة

 .مزيد من الغاز من دول الخليج

أن االتحاد األوروبي يريد " جوزيب بوريل"يقول رئيس الدبلوماسية األوروبية 
وتابع ذلك سيتطلب المزيد . من الغاز من دول الخليج العربي الحصول على مزيد

ونحن حقا نريد . من االهتمام، ليس فقط ألننا نريد المزيد من الغاز من الخليج
إن هذه منطقة بالغة األهمية ينبغي أن نوليها . المزيد من الغاز من الخليج العربي

  ."مزيدا من االهتمام
 تعاون أوروبي مع دول الخليج 

ضمانات إلى القارة األوروبية بعدم قطع  4244مايو  45دمت قطر في ق
. إمدادات الغاز الطبيعي المسال، حتى لو دفع مشترون آخرون أسعار أعلى

وتزود قطر بعض دول أوروبا بالغاز الطبيعي المسال، ولكنها تملك الحق بتحويل 
ذلك بموجب العقود اإلمدادات إلى عمالء آخرين إذا كانوا مستعدين لدفع المزيد و 

من الغاز القطري إلى _ (مليون طن  72.2)_%( 42) يذهب حوالي . المبرمة
 .من احتياجات السوق األوروبية%( 5)أوروبا حيث تمثل 

. زار وزير االقتصاد األلماني قطر إلجراء محادثات بشأن إمداد أوروبا بالغاز
مجال الطاقة مع قطر،  وأعلنت ألمانيا التوصل التفاقية شراكة طويلة األمد في

ودخل مسؤولون من . وذلك في إطار سعيها لتقليص اعتمادها على الغاز الروسي
في محادثات مع دولة  4244يناير  44 في " جو بايدن"إدارة الرئيس األميركي 

 .قطر لزيادة إمدادت الغاز الطبيعي المسال ألوروبا

لسعودية، واإلمارات، ، مع المملكة العربية ا4244مارس  41بحثت فرنسا في 
. مسألة تنويع إمدادات األوروبيين بالطاقة بهدف خفض اعتمادهم على روسيا

وطلبت واشنطن من السعودية واإلمارات ضخ المزيد من انتاجهما النفطي للحد 
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قبل الغزو الروسي ألوكرانيا، بيد أن   4244من زيادة األسعار وذلك في فبراير
ومن أجل حل إشكالية التقليل من االعتماد على . الرياض وأبوظبي ترفضان األمر

النفط الروسي وزيادة اإلنتاج دون التسبب في ارتفاع في أسعار الطاقة، فإن األمر 
يقع على عاتق السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، إذ أن السعودية وجارتها 

المصدرة اإلمارات التي تعد ثالث أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان 
 .، يمكنهما ضخ المزيد من إمدادات النفط(أوبك)للبترول 

 تعاون مع دول إفريقيا 

 4244يونيو  75وقعت مصر وإسرائيل واالتحاد األوروبي مذكرة تفاهم في 
وفي . لزيادة صادرات الغاز اإلسرائيلي إلى االتحاد األوروبي بعد تسييله في مصر

األوسط هناك دعم أوروبي لمصر لتكون ضوء تحسين العالقات في منطقة الشرق 
مركز ا إقليمي ا لنقل الطاقة وبات من المتوقع زيادة شحنات الغاز من مصر إلى 

 .االتحاد األوروبي بموجب هذا االتفاق، لكن األمر قد يستغرق سنتين على األقل

أعربت الجزائرعن استعدادها لزيادة صادرات الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي 
إلى أن شحنات الغاز  4244مارس  2وتشير البيانات االقتصادية في  .المسال

وجهت بشكل كبير إلى  4247الطبيعي المسال المصدرة من هناك في عام 
بين مصدري الغاز ( 2)وهذا يضع الجزائر في المرتبة الـ. األسواق األوروبية

وحسب . واقهاوالتي تعتبر ألمانيا واحدة من أكبر أس. الطبيعي المسال إلى أوروبا
ومقره  Think Tanks Azure Strategy مديرة مركز األبحاث" أليس غور"رأي 

وتقول تم اإلعالن عن حزمة . لندن، فإن احتياطيات الجزائر من الغاز غير كافية
استثمارية شاملة عبر مدة زمنية مقادرها خمس سنوات، لكن هذا ال يعني أن 

 ."القصير الجزائر يمكنها اآلن التدخل على المدى

 4244فبراير  42الجزائر في " لويجي دي مايو"زار وزير الخارجية اإليطالي 
، إلجراء محادثات حول زيادة إمدادات الغاز من الدولة الواقعة شمال أفريقيا، 
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ومن . للتعويض عن النقص المحتمل في اإلمدادات الروسية بسبب غزو أوكرانيا
اعتمادها على الغاز الروسي ويمكن زيادة أجل تنويع مصادرها من الطاقة لتقليل 

من الغاز %(  75)حيث تستورد إيطاليا . اإلمدادات من أذربيجان وتونس وليبيا
وأعطت أزمة الغاز اآلخذة في التفاقم . من روسيا%( 25)الذي تستهلكه، وبنسبة 

أوروبيا نتيجة العقوبات على روسيا دفعة جديدة لمشروع خط نيجيري باتجاه أوروبا 
لمد خط األنابيب  4272وكان قد وقعت نيجيريا والمغرب مشروعا مشتركا في 

دولة في غرب إفريقيا وعبر المغرب إلى إسبانيا ( 75)الذي سينقل الغاز إلى 
   .وأوروبا عبر البحر األبيض المتوسط

 تحسين العالقات مع دول الشرق األوسط 
اليات المتحدة والدول إنه من األفضل للو  4244مارس  7تشير التقديرات في 

األوروبية تحسين عالقاتهم مع بلدان الشرق األوسط خاصة أن بلدان المنطقة 
بدورها، . الغنية النفطية باتت تحظى بأهمية كبيرة في ضوء الحرب في أوكرانيا

، الخبيرة في شؤون الخليج والزميلة الزائرة في فرع المجلس "سينزيا بيانكو"ترى 
حتى إذا حققت الدبلوماسية الغربية "لخارجية في برلين، إنه األوروبي للعالقات ا

نجاحا  في دفع دول الخليج إلى االنخراط، فإن دول المنطقة تخشى أن هذا 
 ."التقارب الدبلوماسي سيكون مؤقتا  

يشكل عامل الغاز معطى مهما  في هذه المرحلة التي تعد االضطرابات 
ال أفريقيا، ويمكن أن يلعب دورا  بارزُا في سمتها البارزة سواء في أوروبا أو في شم

تشير التحركات . إحياء العالقات بين أوروبا وهذه المنطقة على أرضية جديدة،
التي يقوم بها القادة األوروبيون إلى أنهم يحاولون بذل كل ما في وسعهم من أجل 
 تعويض الغاز الروسي، وهو ما يتيح إمكانية إعادة تشكيل العالقة بين شمال

أفريقيا والقارة العجوز خاصة بعد الزيارات التي قام بها مسؤولون أوروبيون 
 .وغربيون عموما إلى المنطقة
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 تحديات تواجه أوروبا في تنويع مصادر الطاقة

يؤكد االتحاد األوروبي أن التكتل يمكنه االستغناء عن الغاز الروسي تماما  
ل بها النرويج الرغبة في ومع السرعة القصوى التي تعم". 4222قبل العام "

االستغناء عن روسيا، تسعى أوروبا للحصول على غازها من مناطق أبعد عبر 
. جلب الغاز الطبيعي المسال القابل للنقل من الواليات المتحدة أو قطر أو إفريقيا

لكن استيرادها يتطلب بناء محطات كبيرة أو على األقل شراء وحدات تخزين 
 .غاز المسال المستورد إلى غاز طبيعيعائمة وإعادة تحويل ال

من احتياطيات النفط %( 52)تمتلك دول الشرق األوسط ما يقرب من 
، فإن 4244مايو  72المؤكدة في العالم والكثير من طاقته اإلنتاجية الفائضة في 

االفتقار إلى االستثمار في البنية التحتية فيها، والصراع، والتحالفات السياسية 
ويعد . بين األسباب التي قد ال تمكن المنطقة من إنقاذ أوروبا والعقوبات من

. التحويل المحتمل للشحنات الحالية من زبائن الخليج في آسيا قد يكون له تكلفته
ومن المحتمل أن تكون إيران األكثر استعدادا  إلضافة النفط إلى السوق بعد القدرة 

حت العقوبات األمريكية مع توقف المشتركة لإلمارات والسعودية، ولكنها ال تزال ت
 ** .المحادثات إلحياء االتفاق النووي مع القوى العالمية

 مستقبل العالقات ما بين ضفتي األطلسي؟ -3

شكلت أزمة أوكرانيا انعكاسا  محوريا  على التحوالت الجارية حاليا  في النظام 
أعاد الغزو فقد . الدولي، وخاصة فيما يتعلق بشكل العالقة بين ضّفتي األطلسي

الروسي ألوكرانيا تنشيط الشراكة عبر األطلسي في المجال األمني، حيث بات 
يشهد حلف الناتو إحساسا  متجددا  بالوحدة واإللحاح، بناء  على إعادة تأكيدات 
واضحة لمهمته األساسية باعتبارها واحدة من الدفاع الجماعي اإلقليمي في 

 .أوروبا
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 لعالقات عبر األطلسيتحوالت دراماتيكية في شكل ا

مّرت العالقات بين ضفتي األطلسي، خالل العقد األخير باختبارات عديدة، 
وكان موضع تساؤل في السنوات األخيرة بسبب محور الواليات المتحدة في آسيا 

خصوصا  في عهد الرئيس . والمناقشات األوروبية حول الحكم الذاتي االستراتيجي
ب، فقد أثارت القوانين الضريبية التي سّنها الرئيس األمريكي األسبق دونالد ترام

ترامب تجاه الصادرات األوروبية العديد من المخاوف، التي تتجاوز القضايا 
 .التجارية واالقتصادية إلى الحّيز العسكري واألمني

بدت أوروبا في لحظة من اللحظات، باحثة عن سبيل لبناء استقاللية دفاعية، 
لى سبيل المثال، كانت لدى ألمانيا في عهد المستشارة فع. بعيدا  عن واشنطن

أنجيال ميركل، مسافة من االستقاللية يعتّد بها عن خيارات واشنطن، وكانت قد 
خطت خطوات كبيرة في بناء عالقات راسخة في مجال االعتماد على النفط 

 ." 4نورد ستريم "والغاز الروسيين، من خالل خط 

ل األشهر األخيرة، قّلصت، وربما نّحت جانبا ، أي التحّوالت الدراماتيكية خال
تفكير لدى االتحاد األوروبي وتحديدا  الدولتين القائدتين له، ألمانيا وفرنسا، بالعمل 
على استراتيجية استقالل دفاعي وأمني عن واشنطن، وجعلت خيار الحياد لالتحاد 

معظم أوروبا  بسبب تحويل 4274الحاصل على جائز نوبل للسالم  -األوروبي 
 .أمرا  مستبعدا   - من قارة حرب إلى قارة سالم

كان المسؤولون األمريكيون سعداء عندما أعلن المستشار األلماني أدوالف 
، والذي وصفه  4شولز أن حكومته تنهي فعلي ا خط أنابيب الغاز نورد ستريم 

مانيا إنها بدال  من ذلك، قالت أل". صفقة سيئة ألوروبا"الرئيس جو بايدن بأنه 
تكافح لتوسيع محطات الغاز الطبيعي السائل التي من شأنها زيادة قدرة البالد 

كما بدأت تكافح ألمانيا لتغيير نظرة . على استيراد الوقود من الواليات المتحدة
الغرب في عدم حمل ثقلها داخل تحالف الناتو األوسع، فزادت من االنفاق 
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 4244يونيو  2رت تعديالت دستورية في العسكري، وبعد مفاوضات ألسابيع أج
مليارات دوالر في أكبر ( 721)لزيادة االنفاق العسكري في الميزانية العامة بقيمة 

. وبدأت بتقديم مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا. زيادة منذ الحرب العالمية الثانية
من المساعدات %( 25)ووفقا  لمعهد كيل لالقتصاد العالمي، قدمت ألمانيا 

  .التي التزمت بها -المليار دوالر –لعسكرية ألوكرانياا
حيث أعلن قادة االتحاد  ،4244ويشير إعالن فرساي األخير في مارس  

في إعادة التسلح بشكل جماعي واالستقالل في مجاالت األوروبي عن نيتهم 
الغذاء والطاقة والمعدات العسكرية، إلى تحول في التفكير بشأن دور االتحاد 

في الوقت نفسه، أصبح تفويض الناتو الدفاعي اإلقليمي،  .وروبي في العالماأل
 .الذي أهمل منذ فترة طويلة، من األولويات مرة أخرى 

تؤكد الحرب أيضا  لدول وسط وشرق أوروبا قرار وضع ثقتها في العالقات 
الدفاعية مع واشنطن، في الوقت نفسه، تعزز أيضا  شكوكها بشأن برلين وباريس 

إن االبتعاد أو الخروج من حالة الحياد، كما في حالتي . يكتين في هذا المجالكشر 
السويد وفنلندا، أو االنخراط بشكل أكبر في الصراع، كما في حالة بولندا، يتزامن 
مع خطابات سياسية شعبوية، تستعيد لغة القوة من جهة، وتستعيد معها مكانة 

ية، ولن يكون ذلك من دون أثمان الصناعات العسكرية في االقتصادات األوروب
على باقي الجبهات االقتصادية والمعيشية واالجتماعية، واألخطر من ذلك، هو 

 .استعادة سياسات عزل الخصوم، وتقسيم العالم من جديد

أبرز داللة على ما سبق، هو تعليق الرئيس األميركي في قمة الناتو في 
د الطويل األمد الذي كانت حين علق على الحيا 42444يونيو  47مدريد في 

إن بوتين كان يريد أن تصبح أوروبا فنلندية، : "تتمتع به فنلندا مع روسيا، قائال  
، وهو ما يمكن أن يعني عكس مقصد بايدن "وبدال  من ذلك، أضحت أوروبا ناتوية

نفسه، أي أن بوتين يريد السالم األوروبي بينما يريد هو عسكرة الدول األوروبية 
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، وإرسال المزيد من الجنود إليها، وإرهاقها باإلنفاق العسكري "ناتوية"وجعلها 
 .فحسب" ضمانات أمنية"يطلب بدوره " عدو"مجددا ، لمواجهة 

وكان الرئيس األميركي جو بايدن قد أعلن خالل القمة ذاتها أن بالده ستعزز 
وألمانيا وجودها العسكري في إسبانيا وبولندا ورومانيا ودول البلطيق وبريطانيا 

وإيطاليا، كي يتمكن الحلف من الرد على التهديدات اآلتية من كافة االتجاهات 
 .وفي كل المجاالت برا  وجوا  وبحرا  

فيما تحدث األمين العام للحلف ستولتنبرغ عن تغيير جوهري في كيفية توزيع 
نب سوف نعزز قواتنا القتالية على الجا. "الحلف لقواته في مهمات الردع والدفاع

ألف، وسننشر المزيد من ( 222)الشرقي، ونزيد قوات الرد السريع لدينا إلى 
 ."المعدات والمزيد من مراكز القيادة

قال رئيس المجلس األوروبي شارل ميشال في مؤتمر الناتو في مدريد إن 
الشراكة اإلستراتيجية بين االتحاد األوروبي والناتو أصبحت أقوى من أي وقت 

روسيا هي التهديد "خرى، اعتبر الحلف في بيانه الختامي أن ومن جهة أ. مضى
 ."األكبر للحلف وسالمته واستقراره

تكتمل بالتالي حالة الشراكة بين ضفتي األطلسي من جهة، ومن جهة أخرى 
حالة العداء السافر بين الحلف األطلسي وروسيا بما يعيده إلى مستوى  من 

مع االتحاد " الحرب الباردة"ر مراحل المواجهة شبيه بما كان قائما  في أخط
السوفييتي، األمر الذي انعكس في قرار مضاعفة تعداد قوات الناتو الجاهزة 

وهذا تحول عظيم األهمية بالتأكيد، (. 2220222)إلى ( 220222)للتدخل من 
شأنه في ذلك شأن قرار السويد وفنلندا االنضمام إلى الحلف بدورهما، علما  أن 

 .كيلومترا  من الحدود مع روسيا( 70222)لفنلندا 

 إحكام القبضة األميركية على أوروبا

تصّب الحرب الروسية األوكرانية في خانة المزيد من التبعية األوروبية لحلف 
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الناتو، وبشكل رئيس تبعية لواشنطن، بما يتعلق باالستراتيجيات الدفاعية واألمنية 
كانت رسالة بايدن للعالم هي أن  ،4247وفي خطاب تنصيبه في يناير . األساسية

لن "وقال إن البلد  .أمريكا قد خضعت لالختبار، لكنها عادت أقوى نتيجة لذلك
كان يقول إن أمريكا مستعدة الستئناف  ".يقود فقط بمثال قوتنا ولكن بقوة مثالنا

". شريك موثوق به من أجل السالم والتقدم واألمن"دورها كزعيم للعالم الحر، 
راءة هذه السطور اليوم، في ضوء األزمة األوكرانية، يمكنك أن تستنتج أنه بإعادة ق

 .أوفى جزئي ا بوعده، على الرغم من الكارثة في أفغانستان

لقد نجحت إدارته  .بايدن اآلن في وضع يسمح له باتخاذ خطوة جريئة مماثلة
ان الروسي، ببراعة، وحتى ببراعة، في صد رد الواليات المتحدة وحلفائها على العدو 

بما في ذلك إرسال أسلحة إلى أوكرانيا، واستخدام المعلومات االستخباراتية لفضح 
يبقى أن  .تحركات بوتين التالية، وتنظيم العقوبات التي تسحق االقتصاد الروسي

نرى ما إذا كانت هذه اإلجراءات ستكون كافية إلنقاذ أوكرانيا مع تجنب حرب 
عالمية والتحوالت في الرأي العام يعطي بايدن فرصة لكن التقاء األحداث ال .أوسع

لتحويل الطاقة الكامنة وراء جهود الحلفاء إلى مجموعة دائمة من الترتيبات 
طموحة مثل تلك التي أنشأتها الواليات المتحدة بعد الحرب العالمية  -االقتصادية 

 .الثانية

الواقعة على ضفتي للوهلة األولى تبدو العالقات القائمة حاليا  بين الدول 
وبينما . 7727األطلسي في أحسن حاالتها، وذلك منذ التأسيس لحلف الناتو عام 

يرى البعض أن األزمة التي ما تزال محتدمة على الساحة األوكرانية، وخاصة 
، أتاحت أمام إدارة 4244من فبراير  42عقب إقدام روسيا على شّن الحرب في الـ 

صفوف هذا الحلف وتنظيمها من جديد تحت  بايدن فرصة ثمينة إلعادة رّص 
القيادة األميركية المنفردة، يرى آخرون أن الواليات المتحدة هي التي نصبت الفخ 
األوكراني، ال لروسيا فقط، بل لالتحاد األوروبي في الوقت نفسه، أمال  باستنزاف 
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ية روسيا، من ناحية، وإلعادة إحكام القبضة األميركية على أوروبا، من ناح
أخرى، وذلك من منطلق أن تحقيق هذين الهدفين يصّب لصالح الواليات المتحدة 
وحدها، ال لصالح أحد غيرها، ويساعد في تمكينها من استعادة هيبتها المنفردة 

   .على النظام الدولي
 األمن واالقتصاد، تقوية الروابط عبر األطلسي

أضعف بكثير، على  تأثير الحرب على العالقات االقتصادية عبر األطلسي
الرغم من الضرر الذي تلحقه باالقتصاد العالمي، والذي يضر بشكل خاص 

يمكن القول أنها ليست عوامل . وحتى روسيا، بأوروبا والواليات المتحدة أيضا  
أي من حيث التجارة أو   -تبعية في العالقات االقتصادية عبر األطلسي

 .ي المجال األمنيمقارنة بدورها شبه الوجودي ف -االستثمار 

قبل الغزو، أدى ارتفاع األسعار  .االستثناء الجزئي الوحيد هو الطاقة
والمخاوف بشأن اعتماد أوروبا على اإلمدادات الروسية إلى جهود إليجاد بدائل 
عبر المحيط األطلسي، كما هو الحال مع تصدير المزيد من الغاز الطبيعي 

الحرب الدائمة في أوكرانيا والفصل قد تؤدي  .المسال األمريكي إلى أوروبا
مزيد من التحركات نحو  االقتصادي األمريكي واألوروبي المتماثل عن روسيا إلى

ويمكنهم أيضا  تعزيز أهمية مجلس . اقتران أوثق للطاقة عبر المحيط األطلسي
 التجارة والتكنولوجيا الذي تم إنشاؤه مؤخر ا بين االتحاد األوروبي والواليات المتحدة

 .باعتباره حلقة وصل لتعاون اقتصادي أوثق عبر األطلسي

لتضخم المستمر ا من جهة أخرى، فإن الصدمة االقتصادية طويلة األمد مع
أو حتى الركود التضخمي الناتج عن الحرب إلى تأجيج السخط العام في جميع 
 أنحاء أوروبا والواليات المتحدة، مما قد يؤدي مرة أخرى إلى تعزيز االختالف

   .داخل االتحاد األوروبي وعبر المحيط األطلسي
 جبهة جديدة من شمال األطلسي إلى المحيط الهادئ -الصين  
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فيما يشبه لفتح جبهتين في لحظة واحدة، عينت قمة مدريد الصين رسميا  
للمرة األولى كمصدر قلق، وقد تمت دعوة اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا 

للحلف في منطقة « شريكة»االجتماع بوصفها دول  ونيوزيالندا إلى حضور
فيما تم توصيف الصين في البيان الختامي  . الشطر اآلسيوي للمحيط الهادئ

هذا ما سوف يسجله  . للقمة، باعتبارها تشكل تحديا لمصالح دول التحالف وأمنها
 التاريخ على األرجح كأخطر تحول في وظيفة الناتو منذ ما تلى انهيار االتحاد

السوفييتي، إذ إن انتقال حلف شمال األطلسي إلى االهتمام بالمحيط الهادئ إنما 
يتّوج استراتيجية واشنطن في توحيد شبكتها العالمية في مواجهة الدولتين اللتين 
عيّنتهما خصمين لمنظومتها بما يتيح لها تعزيز هيمنتها على معظم دول أوروبا 

هذا الموقف يعزز توجه  . لجهة األخرى من جهة وشرقي آسيا وأوقيانوسيا من ا
عابري األطلسي في واشنطن والمنطق االستراتيجي لدور الواليات المتحدة في 

ال تزال جميع المؤشرات تشير إلى بقاء الصين وآسيا على رأس  الناتو وأوروبا،
 أولويات الواليات المتحدة في المستقبل المنظور

العالقات مع روسيا بالرغم من  العداء مع الصين قد يدفعها نحو تعزيز
محاولة بكين التزام شيء من الحياد عمليا ، إن لم يكن سياسيا ، منذ بدء االجتياح 

على سبيل المثال، امتنعت الصين عن التصويت على قرار إدانة الغزو )الروسي 
الروسي في الجمعية العامة لألمم المتحدة، بدل التصويت ضده مثلما فعلت 

يالروسيا وسوريا وكوريا الشمالية وأريتريا، كما لم تتعّمد الصين روسيا ومعها ب
أما أوروبا ودول المحيط الهادئ (. خرق العقوبات الغربية على روسيا إلى اآلن

فإن قبولها السير وراء واشنطن في تصعيد المواجهة مع الصين إنما يضّحي 
  .بمصالحها األساسية لصالح الواليات المتحدة

** 
  التقييم
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. تتكون العقوبات المفروضة على األفراد من حظر السفر وتجميد األصول
يمنع حظر السفر األفراد المدرجين في القائمة من الدخول إلى أراضي االتحاد 

 .األوروبي أو المرور عبرها، سواء عن طريق البر أو الجو أو البحر

انات يعني تجميد األصول تجميد جميع الحسابات الخاصة باألشخاص والكي
كما يحظر إتاحة أي أموال أو . المدرجة أسماؤهم في بنوك االتحاد األوروبي

وهذا يضمن عدم إمكانية استخدام . أصول لهم بشكل مباشر أو غير مباشر
أموالهم لدعم النظام الروسي وال يمكنهم محاولة العثور على مالذ آمن في االتحاد 

 .األوروبي

فرض عواقب وخيمة على روسيا الهدف من العقوبات االقتصادية هو 
لكن مع تأثير . ألفعالها وإحباط القدرات الروسية على مواصلة العدوان بشكل فعال

حظر التصدير ، ستبدأ روسيا في التوق إلى السلع المحظورة الضرورية 
 .القتصادها العسكري والمحلي

ا في تجديد صندوق الحرب بإيرادات مبيعات المنتجات  يرغب الكرملين أيض 
وهذا يعني، عاجال  أم . الخاضعة للعقوبات على مصادر الطاقة كالفحم والنفط

وقد يؤدي قطع موسكو عن أنظمة الدفع . آجال  ، أن موسكو ستخترق العقوبات
 .الدولية إلى تعقيد مدفوعات أوروبا مقابل وارداتها من الغاز

** 

من شرق البحر  يأمل القادة األوروبيون في أن تساعد إمدادات الغاز الطبيعي
ويخطط . في تقليل االعتماد على روسيا مع استمرار حرب أوكرانياالمتوسط 

 .4244االتحاد األوروبي الستبدال ثلثي واردات الغاز الروسي بحلول نهاية 

دفعت جهود المفوضية األوروبية والدول األعضاء للتنويع بعيدا  عن مصادر 
لصادرات   وشراكات مع دول المنطقة الطاقة الروسية ، وتوقيع مذكرات تفاهم

قد تكون هناك آثار تكلفة كبيرة . الغاز الطبيعي المسال من شرق البحر المتوسط
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 .على أوروبا ألنها تبحث في أماكن أخرى عن إمدادات الغاز

رفضت بعض دول المنطقة طلبات أوروبية لزيادة اإلنتاج ومن غير المرجح 
. الدول للدعوات األوروبية لزيادة اإلنتاجعلى المدى القصير أن تستجيب تلك 

ومن المحتمل أن تكون تكلفة تحويل هذه الشحنات من آسيا إلى أوروبا 
باإلضافة إلى مخاوف تلك الدول من تعرض الشراكة االستراتيجية ينها .باهظة

 .للتراجع واالنتكاس وبين قوى عالمية أخرى كالصين 

نية التحتية الالزمة لزيادة اإلنتاج، بعض دول المنطقة أيضا  إلى الب  تفتقر
. كما أن االستثمار في مشاريع إمدادات الطاقة ألوروبا قد يستغرق وقتا  طويال  

وهناك توترات سياسية في بعض بالد المنطقة كليبيا قد تعيق إمدادات الطاقة إلى 
 وبالنسبة إليران. أوروبا حيث تعاني حقول النفط الليبية من اضطرابات منتظمة

فإن العقوبات األمريكية وتوقف المحادثات إلحياء االتفاقية النووية تقف حائال 
 .لالعتماد عليها كبديل إلمدادات الطاقة الروسية

** 

لم تكن األحالف العسكرية والتهديدات المتبادلة عنوانا  بارزا  باستمرار من 
كرانية التي غدت عناوين العالقات الدولية مثلما هي عليه الحال خالل األزمة األو 

 .من جهة، والصين من جهة أخرى . ساحة الشتباك محتمل بين الغرب والروس

إن اجتياح روسيا ألوكرانيا، وبغض النظر على المبررات ومدى واقعيتها، 
يعيد العالم إلى ما كان يعتبر شيئا  من الماضي، التحالفات الدولية، وصراع 

ي حربين عالميتين مدمرتين وتقسيم والذي تسبب ف. المعسكرات الشرقي والغربي
 .أوروبا جغرافيا وأيدولوجيا

عززت األزمة األوكرانية الهيمنة األمريكية التي يعتقد الجميع أنها غير 
مستدامة، وأثبت الناتو بزعامة الواليات المتحدة أنه ال غنى عنه ألمن أوروبا 

 .وأفضل ضمانة األوربي وفق المنظور الغربي
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روسيا في أوكرانيا أنتجت صدمة إستراتيجية لحلف  من المؤكد أن حرب
ا بمثابة لحظة توضيح واعتراف بأن التحالف عبر  الناتو، لكنها كانت أيض 
األطلسي سيكون في دائرة عميقة من المواجهة مع روسيا في المستقبل 

 .طالما أن الرئيس فالديمير بوتين يحكم الكرملين .المنظور

د الصين كالعب محتمل في األمن هناك عامل آخر يتمثل في صعو 
من جهة . وما يدفع نحو تعزيز التحالف العسكري الصيني الروسي  .األوروبي

أخرى، ال تستطيع الواليات المتحدة إعطاء األولوية للتهديد الصيني على التهديد 
ستعتمد القيادة األمريكية العالمية على القدرة على التعامل مع كليهما في : الروسي
وهذا يعني أن الواليات المتحدة ستكون أكثر انخراط ا في المسرح  .وقتنفس ال

األوروبي، على الرغم من الحاجة إلى موازنة متطلبات وضع القوة في منطقة 
من المرجح أن تعطي الواليات المتحدة األولوية  .المحيطين الهندي والهادئ

لبحرية الالزمة في للقدرات البرية في أوروبا، بالنظر إلى األصول البحرية وا
على الرغم من الحاجة إلى تقسيم األصول الجوية  -المحيطين الهندي والهادئ 

وستفتح اإلرادة السياسية األوروبية المتزايدة واالستثمار الدفاعي الباب   .بينهما
 .أمام حوار متجدد وأكثر واقعية حول تقاسم األعباء عبر المحيط األطلسي

كرانية إلى غزو روسي وصراع مسلح ال يمكن وسواء تطورت األزمة األو 
التنبؤ بمداه وأطرافه ونتائجه، أم نجحت جهود الوساطة الحثيثة في خفض التوتر 
وحل األزمة دبلوماسّيا  عن طريق التفاوض، فإن الحقيقة التي أكد عليها هذا 
التطور هي استمرار محورية حلف شمال األطلسي في الصراعات الدولية عموم ا 

 .العالقة بين الغرب وروسيا خصوصا  وفي 
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 الهوامش
 

االستهدافمجموعة السبع تشدد العقوبات على موسكو والذهب الروسي ضمن دائرة   

https://bit.ly/3I5olPz 

What are the sanctions on Russia and are they hurting its economy? 

https://bbc.in/3yy5Sbu 

EU sanctions against Russia explained 

https://bit.ly/3ufL1ah 

 استياء أوروبي متصاعد من تداعيات العقوبات على روسيا
https://bit.ly/3y8kywe 

العقوبات األوروبية على النفط الروسي تضّر بالتكّتل وليس بالكرملين: خودوركوفسكي  

https://bit.ly/3OFpnV7 

 كيف تأثرت روسيا بعد العقوبات الغربية؟
https://arbne.ws/3ulveqx 

** 

Qatar will stand 'in solidarity' with European countries during 

energy crisis 

https://cnn.it/3OTQvQ0 

 باالستغناء عن عقود الغاز المربحة" تتضامن مع أوروبا"قطر 
https://arbne.ws/3OIu54o 

EU Plans to Court Africa to Help Replace Russian Gas Imports 

https://bloom.bg/3uoPw2q 

The Middle East won't rescue Europe if it turns off Russian oil 

https://cnn.it/3ApSdEw 

حاد األوروبي يريد الحصول على المزيد من غاز دول الخليج العربياالت: بوريل  

https://bit.ly/3bN2IY6 

 هل تنقذ دول الشرق األوسط أوروبا إذا أوقفت النفط الروسي؟
https://cnn.it/3R7Lg0Q 

** 

Putin Has Made America Great Again 

https://bit.ly/3Ijacys 

How the War Could Reinforce the Transatlantic Relationship 

https://bit.ly/3bXgt6T 

https://bit.ly/3I5olPz
https://bbc.in/3yy5Sbu
https://bit.ly/3ufL1ah
https://bit.ly/3y8kywe
https://bit.ly/3OFpnV7
https://arbne.ws/3ulveqx
https://cnn.it/3OTQvQ0
https://arbne.ws/3OIu54o
https://bloom.bg/3uoPw2q
https://cnn.it/3ApSdEw
https://bit.ly/3bN2IY6
https://cnn.it/3R7Lg0Q
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 أوروباأزمة أوكرانيا وتداعياتها على اقتصاديات 
 
 ألمانياكرانيا وتداعياتها على اقتصاديات أزمة أو ـ  1

لم تقتصر تداعيات الحرب األوكرانية على سياسات أوروبا الدفاعية فحسب، 
بل امتدت إلى النواحي االقتصادية السيما في ظل عقوبات الغرب المفروضة 
على االقتصاد الروسي ما يجعل القارة األوروبية في حاجة ملحة للبحث عن بدائل 

األوكراني  -ت الطاقة الروسية مع احتمالية استمرار الصراع الروسي عن وارادا
 .إلى أمد أطول

وتأتي ألمانيا في مقدمة الدول األوروبية المتضررة من األزمة األوكرانية نظرا 
من % 22والنفط الروسي إلى % 55ألن وارادات الغاز الروسي وصلت لنحو 

نية في مأزق لعدم تمكنها من احتياجاتها، األمر الذي يضع الحكومة األلما
إضافة إلى كونها أكبر  4242االستغناء عن وارادات الغاز الروسي بحلول عام 

 .شريك تجاري مع روسيا

 ـ التضخم وارتفاع األسعار 

رغم تحقيق االقتصاد األلماني نموا واضحا خالل السنوات الماضية، إال أن 
تضخم واألسعار التي وصلت إلى األزمة األوكرانية ألقت بظاللها على معدالت ال

وسجل مكتب اإلحصاء االتحادي . عقود الماضية 2أرقام لم تصل إليها طوال الـ 
تجاوز  4244، وفي فبراير %1.2نحو  4244األلماني التضخم في شهر مارس 

على أساس سنوي والغاز % 45.2، وزادت تكلفة الوقود إلى %5التضخم 
وتشير %. 72والكهرباء % 54.2ئة بنحو ، وزيت التدف%25.1الطبيعي بنسبة 

توقعات االقتصاديين األلمان إلى استمرار ارتفاع معدالت التضخم لتصل إلى 
وترى  .%4.4الفترة المقبلة وانخفاض نمو الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة % 2.7
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-، فريتسي كولر"كيه إف دابليو" كبيرة االقتصاديين لدى بنك التنمية األلماني 
ن تأثيرات الحرب ستؤدي الرتفاع مستمر في التضخم، وتتوقع الخبيرة غايب، أ

األلمانية للتأمين كاتارينا أوترمول، نمو االقتصاد األلماني " أليانز"لدى مجموعة 
في المتوسط، بينما يستهدف البنك % 2وتضخم بنسبة % 7.2العام الجاري بنسبة 

 .فقط% 4المركز األوروبي وصول التضخم لـ 
 ـ كيف تختبر واشنطن صبر ألمانيا وأوروبا 2ريم نورد ست

ونتيجة للعقوبات االقتصادية على روسيا، ارتفعت أسعار السلع الغذائية مثل 
من إنتاج % 72زيوت الطعام والقمح نظرا ألن روسيا وأوكرانيا لديهما أكثر من 

لبناء القمح عالميا، وارتفعت أسعار زيوت الطعام والخبز والحليب والخضر ومواد ا
، ما يتسبب في 4247من الخشب والحديد أضعاف أسعارهم خالل شهر مارس 

يورو شهريا، بحسب  7522إلى  7222أزمات مالية للذين تتراوح دخولهم ما بين 
وسعر % 75وبعد ارتفاع سعر البنزين بنسبة أكثر من " دويتشه فيله" موقع 
ومة األلمانية برامج ، أطلقت الحك4244خالل شهرين مارس وأبريل % 22الديزل 

 .مساعدات وقروض لمواجهة الزيادة المتوقعة

ويتضرر سوق العمل األلماني من وقف إمدادات الغاز الروسي الحتمالية 
تراجع نسبة التوظيف في القطاعات الصناعية األكثر اعتمادا على الطاقة، وفقدان 

رة على اإلغالق عمال لوظائفهم في الشركات الكيميائية والثقيلة التي تصبح مجب
، 4244خالل شهر أبريل % 5لتراجع الطلب على هذه الصناعات بحوالي 
، بحسب ما أعلنه االتحاد %72وانخفاض الطلب من خارج أوروبا بحوالي 

 .4244مايو  7األلماني في 

، لتحتل %51.5وكشف االتحاد عن انخفاض صادرات ألمانيا لروسيا إلى 
في أسواق ألمانيا خارج أوروبا خالل مارس  5لـ بدال من ا 74روسيا المرتبة الـ 

وتسبب ارتفاع األسعار والتضخم بشكل مفاجئ وإقبال المستهلكين األلمان . 4244
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غير العادي على شراء السلع الغذائية بعد الحرب، إلى تراجع تجارة التجزئة في 
، %2.2، وتراجع تجارة المالبس والمنسوجات بنسبة %2.7بنسبة  4244مارس 

 .%77.5انخفاض مبيعات البنزين بنسبة و 

 
 

 ـ انتقادات إلى ألمانيا من الداخل والخارج

بالهجوم الروسي على أوكرانيا تجددت االنتقادات إلى برلين العتمادها على 
مصادر الطاقة الروسية بشكل كبير واستمرارها في شراء الوقود األحفوري 

غط في المفاوضات بشأن الروسي، ما يخيف أوروبا من استغالله كورقة ض
الروسية " غازبروم"أوكرانيا خاصة وأن المورد الوحيد للطاقة ألوروبا هي شركة 

 .المملوكة للدولة
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وتعالت األصوات الرافضة لسياسات برلين االقتصادية، مطالبة بضرورة 
مراجعة استراتيجيتها في تنويع مصادر الطاقة نظرا لتعارض المصالح مع 

اقيات تجارة جديدة مع دول أخرى حتى تجد الشركات األلمانية موسكو، وإبرام اتف
 .بديل عن الشركات الروسية المصدرة لها البالديوم والنيكل والكروم

مع روسيا، " 4نورد ستريم " ورغم وقف الحكومة األلمانية مشروع خط الغاز 
الغاز  إال أن بولندا اتهمت الدولتين بعدم مراعاة مصالح دول العبور السابقة لخط

لربط المشروع البلدين مباشرة وتجنب الطريق البري عبر أوكرانيا وبيالروسيا، 
السيما وأن الموافقة على المشروع تمت بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم بأوكرانيا، 
النقطة التي سمحت للمسؤولين األوكرانيين انتقاد ألمانيا بحدة لوصف سياسة 

بعد منعها لالتحاد األوروبي من تشديد " ازمةغير الح" ألمانيا تجاه روسيا بـ 
 .العقوبات على قطاعات الطاقة الروسية

 ـ موقف المستشار األلماني من وقف واردات الطاقة الروسية

تباين موقف الحكومة األلمانية بشأن وقف وارادات الطاقة الروسية، حيث 
التهدئة بشأن تبنى المستشار األلماني أوالف شولتز، في بداية األزمة سياسة 

، على 4244مارس  1العقوبات على الطاقة الروسية، وشدد خالل تصريحاته في 
أن الفحم والنفط والغاز الروسي أساسيات لحياة األوروبيين وأن أوروبا تعمدت 

من احتياجات القارة % 22استثناء إمدادات الطاقة من العقوبات، نظرا ألن 
لعقوبات ستنعكس على اقتصاد الدول العجوز من الغاز قادم من موسكو لذا ا

 .األوروبية

وربما كانت الضغوط السر وراء تحول موقف ألمانيا مؤخرا، لذا أبدى وزير 
، استعداد بالده لحظر نفطي 4244مايو  1االقتصاد األلماني روبرت هابيك في 

على روسيا وأنها ليست ضد القرار رغم ما يسببه من اضطرابات في األسعار، 
 .لتز بعدم رفع العقوبات حتى التوصل إلى اتفاق سالم في أوكرانياوتعهد شو 
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وجاءت هذه التصريحات تعليقا على اقتراح رئيسة المفوضية األوروبية 
أورزوال فون دير الين، بشأن توقيع أشد حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا 

 أشهر والمنتجات 2والتخلص التدريجي من إمدادات النفط الخام الروسي خالل 
، ورغم أن موقف برلين مؤثر بشكل كبير داخل 4244المكررة بحلول نهاية عام 

االتحاد األوروبي، إال أن اعتراض المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك على 
 .المفاوضات عطل مسار العقوبات

 ـ ماهي البدائل عن الطاقة الروسية 

ل االعتماد تبحث ألمانيا عن مصادر أخرى للطاقة بعد إعالن خطتها لتقلي
على واردات الطاقة الروسية إلى النصف بحلول الصيف المقبل، فما هي 

 الخيارات المتاحة؟

محطات للغاز الطبيعي  2االعتماد على شركات طاقة ألمانية في إقامة -
شبيغل " المسال بمواقع محتملة في بحر البلطيق وبحر الشمال، وتوقع موقع 

ويمكنها توريد  4242/ 4244ا تبدأ في شتاء األلماني أن المحطات ربم" أونالين
 .مليار متر مكعب من الغاز 1.5

 75االعتماد على مصادر أخرى مثل الواليات المتحدة التي تعتزم توريد  -
مليار متر مكعب من الغاز لالتحاد األوروبي، وتصبح منطقة البحر المتوسط من 

الغاز والنفط ألوروبا،  من% 72المصادر المحتملة مثل الجزائر التي توفر نحو 
 .إضافة إلى مصر وليبيا

مايو  44تصبح أفريقيا بديل آخر، وأعلن شولتز خالل زيارته للسنغال في  -
عن تعاون بين البلدين الستكشاف حقول غاز قبال سواحل الدول الواقعة  4244

 ."دويتشه فيله" غرب أفريقيا، بحسب موقع 

ع الطاقة بين قطر وألمانيا في تجارة إبرام اتفاقيات طويلة األجل في قطا -
الغاز المسال والهيدروجين، رغم االختالف حول شرط الوجهة الذي يمنع الثانية 
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 .من إعادة شحن الغاز لدول أخرى في أوروبا

** 
 أزمة أوكرانيا وتداعياتها األقتصادية على فرنساـ  2

ون، تتصاعد بالتزامن مع الوالية الثانية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكر 
التحديات التي تواجه االقتصاد الفرنسي جراء الحرب الروسية على أوكرانيا التي 

ونتج عنها اختناق في سالسل توريد السلع الغذائية  4244فبراير  42اندلعت في 
وتعد خطوات . والنفط ما أدى الرتفاع أسعار المواد االستهالكية الضرورية تدريجيا

ارتفاع أسعار السلع الغذائية والبنزين والغاز هي أكثر تقليص نسبة التضخم ووقف 
اإلجراءات التي شدد عليها ماكرون خالل حملته االنتخابية لتفادي األزمة 
االقتصادية الراهنة، ما يجعل الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة إليزابيث بورن أمام 

هذه اإلجراءات معضلة حقيقة لتحقيق التوازن بين ضبط معدالت اإلنفاق وتمويل 
 .التي أقرها ماكرون وتعزيز القوة الشرائية ورفع األجور للفرنسيين

 التضخم وارتفاع األسعار   

لم تنجو فرنسا من تداعيات أكبر زيادة عالمية في األسعار حدثت خالل 
نصف قرن، وحذر البنك الدولي من أكبر ارتفاع في أسعار الغاز الطبيعي في 

وأشار مكتب . 4244بنسبة الضعف خالل عام  أوروبا، متوقعا زيادته
، إلى ارتفاع معدل التضخم أكثر من 4244أبريل  75اإلحصاءات الفرنسي في 

مقارنة % 5.7بنسبة  4244المتوقع ووصل إلى مستوى قياسي خالل مارس 
لذا اتجهت  7771، وتعد هذه النسبة األعلى منذ عام 4247بشهر مارس 

ضخم في منطقة اليورو تدفع إلى رفع معدالت التوقعات إلى أن معدالت الت
 .الفائدة

، 4242شهدت األسواق الفرنسية زيادة في األسعار هي األعلى منذ فبراير 
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زيادة بنسبة  4244وفي مارس % 2.2زيادة بنسبة  4244حيث سجلت في فبراير 
 وأعادت األزمة االقتصادية الحالية التي يعيشها العالم بشكل عام وأوروبا%. 7.7

على وجه الخصوص لألذهان أزمة النفط التي وقعت في سبعينيات القرن 
الماضي، حيث أكد وزير االقتصاد الفرنسي برونو لومير، أن حدة أزمة الطاقة 
الراهنة الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط والغاز تشبه الصدمة النفطية التي وقعت 

الرا عقب حظر دو  742، خاصة وأن سعر برميل النفط وصل 7712في عام 
 .الواليات المتحدة النفط والغاز الروسيين

وتتمثل تبعات هذه الزيادة في ارتفاع معدالت التضخم وزيادة معدالت الفائدة 
في % 2.4وانخفاض النمو االقتصادي، ومن المتوقع عدم تجاوز نسبة النمو 

، بحسب 4244شهر يونيو % 5.2السداسي الثاني المقبل، ووصول التضخم 
ولجأت السلطات الفرنسية إلى إجراءات في مارس . هد الوطني لإلحصائياتالمع

، لخفض الضرائب المطبقة على الوقود بعد تصاعد سعر لتر البنزين إلى 4244
يورو، بضخ مساعدات بقيمة ملياري يورو لدعم الطاقة وخفض فاتورة تعبئة  4

تر الواحد وتعويض سنتيما لل 75خزانات السيارات في محطات تزويد الوقود بنحو 
 .أصحاب المحطات الحقا فرق السعر

 موقف الرئيس الفرنسي من وقف واردات الطاقة الروسية  

اتسمت مواقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منذ اللحظة األولى لتفاقم 
. الصراع بين روسيا وأوكرانيا بالتوازن فيما يخص ملف وارادات الطاقة الروسية

، أكد ماكرون على أن 4244فبراير  45بية المنعقدة في فرساي وفي القمة األورو 
الحرب الراهنة أثبتت أن القارة العجوز بحاجة إلى أن تصبح قوة حقيقة ومستقلة 

بينما أدين وأفرض عقوبات على " وقال ماكرون . في مجالي الطاقة واألمن
مكن في روسيا، من المفيد ترك هذا الطريق مفتوحا للحوار مع موسكو حتى نت
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 ."اليوم الذي تتوافر فيه الشروط من أجل التوصل إلى وقف األعمال العدائية

وتشير هذه التصريحات إلى إدراك السلطات الفرنسية خطورة وقف إمدادات 
الغاز والنفط الروسي بشكل فوري على أوروبا، رغم المطالبات المتزايدة بضرورة 

األمر الذي وضع ماكرون في فرض حظر كامل على وارادات الطاقة الروسية، 
محل انتقاد من قبل رئيس وزراء بولندا ماتيوس مورافيسكي، معتبرا محادثات 
ماكرون مع نظيره الروسي وموقفه من العقوبات األوروبية ضد روسيا نقطة 

 .خالف بين باريس ووارسو من بداية الحرب

مدنيين، جاء  وعقب أحداث بلدة بوتشا األوكرانية التي تتهم فيها موسكو بقتل
، عن 4244أبريل  2موقف باريس مغايرا بعض الشيء، وأعرب ماكرون في 

أما عن . تمنيه بأن تتوقف صادرات النفط والغاز الروسيين إلى أوروبا بشكل كامل
مقترح رئيسة المفوضية األوروبية، أورسوال فون دير الين، بشأن استهداف 

المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية  العقوبات حظر توريد الطاقة الروسية، أوضحت
، أن الضغط على موسكو ال يتمثل فقط 4244أبريل  47آن كلير لوغاندر في 

في اإلمدادات العسكرية ألوكرانيا بل يجب أن يشمل أيضا العقوبات التي تستهدف 
 .ممارسة ضغط اقتصادي ضد روسيا

   ماهي البدائل عن الطاقة الروسية

ن االستقالل التام في مجال الطاقة والتخلص بشكل ترى السلطات الفرنسية أ
تدريجيا من التبعية لموسكو في الغاز والنفط هو المخرج من المأزق االقتصادي 
الراهن وحالة الركود التضخمي، لذا وجه وزير االقتصاد الفرنسي برونو لومير، 

دة دعوته للفرنسيين واألوروبيين من أجل تنويع مصادر إمدادات الطاقة وزيا
بهدف حماية األسر ذات % 72احتياطات الغاز لفصل الشتاء المقبل بنسبة 

 .الدخول المنخفضة
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مارس  77و 72وخالل القمة األوروبية غير الرسمية التي انعقدت يومي 
، شددت فرنسا على أهمية اتخاذ قرارات بشأن الشق االقتصادي لالتحاد 4244

ة فرنسا مع غيرها من دول االتحاد وتتوافق رؤي. لتعزيز استقالليتها وسيادتها
األوروبي بشأن أهمية خفض االنبعاثات عبر تسريع المفاوضات حول سياسات 

% 42مكافحة تغير المناخ، لتقليل استهالك دول االتحاد للغاز الروسي ليصل 
 .4222بحلول عام % 22بدال من 

ا في إنتاج يعد الغاز الحيوي بديل آخر للغاز الروسي بالنسبة لفرنسا لريادته
الميثان الحيوي أوروبيا، حيث يعمل قطاع الطاقة الفرنسي على زيادة إنتاج الغاز 

باستخدام منتجات زراعية غير غذائية أو التحلل الحيوي " الغاز األخضر" الحيوي 
للمواد العضوية وتشغيل محطات التحلل العضوي واستقطاب شركات الطاقة، 

من حجم استهالك % 4ين منه ال يتجاوز خاصة وأنه مازال استهالك الفرنسي
 .الفرنسية" لوفيغارو"الغاز، بحسب صحيفة 

وأجبرت الحرب األوكرانية كال من فرنسا وإسبانيا على إعادة التفكير في خط 
لنقل الغاز من  4222الذي انطلق بين البلدين في عام " ميد كات" أنابيب غاز 

تحاد األوروبي، قبل أن يتوقف في الجزائر عبر إسبانيا ومنها إلى باقي دول اال
 .العتراض بعض هيئات الطاقة على مطابقة المشروع للشروط البيئية 4277عام 

** 

 
 أزمة أوكرانيا وانعكاساتها على أوروبا وروسياـ  3

منذ بداية الحرب األوكرانية أصبحت العقوبات االقتصادية أداة الغرب للرد 
حتى طالت العقوبات االقتصادية المفروضة على الخطوة الروسية تجاه أوكرانيا، 

على روسيا من جانب االتحاد األوروبي والواليات المتحدة والمملكة المتحدة 
ولم . كيانات وأشخاص وبنوك إضافة إلى بعض السلع والصناعات الروسية
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يتوقف تأثير تلك العقوبات المشددة على االقتصاد الروسي فقط، بل امتد إلى دول 
يصل نصف استهالكها من النفط والبنزين ومصادر الطاقة األخرى الغرب التي 

مليون  2.5ومع تزايد أسعار السلع والطاقة تبحث أوروبا عن بديلة لـ . من روسيا
برميل من النفط الروسي يوميا، خاصة مع تصاعد الرد الروسي على هذه 

سلعة  422العقوبات باشتراط دفع ثمن الغاز بالروبل الروسي وإيقاف صادرات 
 .4244للدول الغربية حتى نهاية 

 حزمة العقوبات منذ بداية الحرب

، حزمة العقوبات 4244أبريل  77قبل أن تطرح المفوضية األوروبية في 
السادسة المتعلقة بحظر واردات الطاقة الروسية وإقصاء مصارف روسية من نظام 

 41األعضاء الـ  للمناقشة بين الدول األعضاء، حظرت أوروبا بإجماع" سويفت" 
المفروضة على  5في االتحاد واردات الفحم الروسي في إطار حزم العقوبات الـ 

، 4244فبراير  45وطبقت أوروبا وبريطانيا والواليات المتحدة في . موسكو
عقوبات على كيانات اقتصادية ومؤسسات مالية روسية لفرض قيود على 

 .مليار دوالر 222المقدرة بنحو  احتياطات روسيا من العمالت األجنبية والذهب

وتتبنى كل من واشنطن ولندن موقف متشدد في العقوبات ضد موسكو مقارنة 
، 4244مارس  7بأوروبا، حيث صعدت األولى بحظر النفط والغاز الروسيين في 

كما أعلنت لندن وقف االعتماد على واردات النفط الروسي تدريجيا بحلول نهاية 
ل الغربية الشركات والمواطنين لديها من إجراء أي تعامل ومنعت الدو . 4244عام 

مالي مع البنك المركزي الروسي ووزارة المالية وصندوق الثروة السيادي بروسيا، 
بجانب تجميد أصول البنك المركزي الروسي وإبعاد بعض البنوك الروسية من 

قا لـ إلعاقة موسكو من تحصيل عائدات بيع الغاز والنفط، وف" سويفت"نظام 
 .البريطانية" شبكة بي بي سي“
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من األسواق المصرفية بروسيا % 12واستهدف االتحاد األوروبي بعقوباته 
والشركات الكبرى المملوكة للدولة الروسية، وشددت المملكة المتحدة قيود إيداع 
الروس أموالهم في البنوك البريطانية مع تجميد كافة أصول البنوك الروسية ومنع 

وامتدت . الحكومة بموسكو من الحصول على أموال من أسواق بريطانياالشركات و 
العقوبات إلى تجميد الغرب أموال الرئيس الروسي فالديمير بوتين ووزير خارجيته 

عضو بالبرلمان  222مسؤولين روس وأكثر من  2سيرغي الفروف إضافة إلى 
 .الروسي

وضع روسيا ، على إلغاء 4244مارس  77واتفقت بروكسل وواشنطن في 
التي تتمتع به في منظمة التجارة العالمية، " الدولة األولى بالرعاية" التجاري 

وردا على أحداث بوتشا األوكرانية التي اتهمت " األنباء األلمانية" بحسب وكالة 
، 4244أبريل  2فيها موسكو بارتكاب جرائم حرب، فرض البيت األبيض في 

وأكبر مصرف روسي " سبيربنك" عقوبات على أكبر مصرف روسي حكومي 
 .، مع منع كافة االستثمارات األمريكية في روسيا"ألفا بنك" خاص 

 انعكاسات العقوبات على اقتصاديات أوروبا وروسيا

تأثرت أوروبا كثيرا بالعقوبات التي فرضتها على موسكو بارتفاع التضخم 
ار المواد ، وارتفعت أسع4244لشهر فبراير % 5.7، و4244لشهر مارس % 1.5

في منطقة اليورو، ما يدفع البنك المركزي  4244في أبريل % 1.5المستهلكة 
وقال نائب .األوروبي لرفع سعر الفائدة، بحسب مكتب اإلحصاء األوروبي

المستشار ووزير االقتصاد األلماني روبرت هابيك، في منتدى دافوس الذي انطلق 
خم مرتفع وأزمة طاقة وفقر أزمات ما بين تض 2لدينا " ، 4244مايو  42في 

محذرا من حدوث ركود عالمي، السيما وأن األزمة لم تلقي بصداها " غذائي ومناخ
فقط على أسعار الطاقة والسلع الغذائية بل طالت أيضا قطاع السلع الفاخرة نظرا 
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 .من عمالئه% 2 -%4ألن الروس كانوا يشكلون ما بين 

وبا من الوضع الراهن، حيث حذر ويعد االقتصاد المجرى نموذجا لتضرر أور 
، من حزمة عقوبات 4244مايو  2أوربان في  رئيس الوزراء المجري فيكتور

وردا على  .جديدة بشأن الطاقة الروسية نظرا لعواقبها الوخيمة على اقتصاد بالده
، الفوائد عن المستثمرين 4244مارس  7العقوبات الغربية حظرت روسيا في 

سندات حكومية ومنعتهم من بيع األسهم والسندات األجانب الذين يحملون 
الروسية، ودفعت بعض األثرياء الروس لتحويل مدخراتهم من الروبل للعمالت 

 .هربا من تداعيات العقوبات" البيتكوين" المشفرة مثل 

 42وامتد التصعيد بين الغرب وروسيا إلى وقف شركة غازبروم الروسية في 
لى بلغاريا وبولندا لعدم التزامهما بشرط الدفع ، إمدادات الغاز إ4244أبريل 

بالروبل، ما يزيد المخاوف من أن يشمل القرار دول أوروبية أخرى أو تخضع 
مليار دوالر من احتياطات روسيا بالعمالت  222ورغم تجميد نحو .لشرط روسيا

، إلى أن 4244مايو  74في " بلومبيرغ األميركية" الصعبة بالخارج، أشارت وكالة 
الروبل الروسي أفضل عملة عالمية من حيث درجة التعزيز مقابل الدوالر خالل 

، نتيجة اإلجراءات التي اتخذتها %77، منوهة إلى نمو الروبل بنسبة 4244عام 
 .موسكو للتصدي لمخاطر العقوبات واشتراطها دفع ثمن الغاز بالروبل

لناتج المحلي من انخفاض في ا" كيل لالقتصاد العالمي" بينما حذر معهد 
في حال توقف % 7في حال توقف تجارة الغاز، وانخفاض % 2لروسيا بنسبة 

في هبوط الروبل إلى أدنى  4244تجارة النفط، وتسببت العقوبات في مارس 
، مع توقعات بانكماش الناتج %42مستوياته ما أدى لرفع معدل الفائدة إلى 

 .4244خالل عام % 77.4المحلي اإلجمالي الروسي إلى 
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 قراء مستقبلية في العقوبات االقتصادية

مع تصاعد الضغوط على الغرب لتشديد العقوبات االقتصادية على موسكو 
السيما وأن البعض يرى أن حزم العقوبات التي وقعت على االقتصاد الروسي لم 
تحقق المرجو منها حتى اآلن، وأن العقوبات المنتظرة من أوروبا هي حظر 

وسية بشكل كامل، يطرح السؤال نفسه إلى أي مدى تتجه واردات الطاقة الر 
 العقوبات األوروبية؟

وتصبح مسألة تشديد العقوبات أمر غير وارد في ظل معطيات المشهد الراهن 
من زيادة أسعار الطاقة والركود التضخمي، وصعوبة تخلي أوروبا عن النفط 

طاقة الروسية بشكل والغاز الروسيين في هذا التوقيت لعدم وجود مصدر بديل لل
دائم وارتباط بعض الشركات األوروبية بعقود مع شركات روسية في مجال الطاقة، 
كما أن وقف إمدادات الطاقة فورا قد يضر ببعض الصناعات التي تقوم عليها 

استيراد الغاز بداية من " إستونيا والتفيا وليتوانيا" خاصة بعد منع دول البلطيق 
 .4244أبريل 

ألمانيا وفرنسا فرض عقوبات صارمة رغبة في تهدئة األوضاع  كما تتجنب
بين الغرب وروسيا، نظرا ألن هذا القرار يعد تصعيد نوعي في األزمة بعد أن 
شملت العقوبات مصادر بنكية روسية ومنعت تصدير بعض المنتجات األوروبية 

ب ويضر إلى روسيا، األمر الذي يهدد موسكو بالعزلة على المدى البعيد من جان
لذا ربما تكتفي . باقتصاديات دول االتحاد بشكل غير مسبوق من جانب آخر

أوروبا بإدراج أشخاص جديدة مقربة من الرئيس الروسي على قائمة العقوبات 
والتلويح بورقة وقف إمدادات " سويفت"وإقصاء مصارف روسية جديدة من نظام 

 .الطاقة الروسية كوسيلة ضغط فقط

** 
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 التقييم

الحرب األوكرانية ونتائجها من فرض عقوبات أوروبية ضد موسكو، تؤكد 
على أهمية تغيير ألمانيا استراتيجيتها االقتصادية وتنويع مصادر الطاقة، نظرا ألن 
البدائل المتاحة للغاز والنفط والفحم الروسي ليست مضمونة بشكل كافي لسد 

 .مع االتحاد األوروبيالفجوة أو ربما تفرض البدائل بعض الشروط التي تتعارض 

وتصبح ألمانيا أمام خيارين، الخيار األول مقاطعة الغاز الروسي في حال إذا 
قررت فسخ عقود طويلة األجل مع الشركات الروسية ومررت حزمة العقوبات 
األوروبية األخيرة ضد موسكو، ما يترتب على االقتصاد األلماني عواقب وخيمة 

 .ثمن الغاز حتى في حال التوقف عن شرائهنظرا ألن العقود تلزمها بدفع 

والخيار الثاني يرتبط بقبولها شرط الرئيس الروسي فالديمير بوتين بشأن دفع 
ثمن الغاز بالروبل الروسي، ما يجعلها في موضع انتقاد جديد من قبل الشركاء 
األوروبيين بعد أن صعدت روسيا من موقفها ضد بلغاريا وبولندا بوقف إمدادات 

 .لهما الغاز

لذا من المتوقع أن يشهد االقتصاد األلماني مرحلة صعبة الستمرار التصعيد 
في أوكرانيا وبالتالي استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية وتزايد معدالت 
التضخم، األمر الذي يدفع برلين إلى اتباع إجراءات احترازية للحد من نسب 

عتمد بشكل أساسي على الغاز والفحم، واتباعها البطالة وانهيار الصناعات التي ت
بين الغرب وروسيا لتحقيق توازن في الصراع " مسك العصا من المنتصف" سياسة 

 .الراهن وتجنب امتداد آثاره بشكل أوسع إلى االقتصاد العالمي

** 
تصبح فرنسا أمام معضلتين، األولى تتعلق باحتواء األزمة االقتصادية 

أسعار السلع والبنزين وزيادة معدالت التضخم التي تنعكس  الداخلية من ارتفاع
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سلبا على بعض الصناعات في السوق الفرنسي ما يزيد من أعباء الفرنسيين ذات 
 .الدخول الضعيفة

أما المعضلة الثانية ترتبط بتوليها الرئاسة الدورية الحالية لالتحاد األوروبي 
صادية التي تعاني منها دول االتحاد، وتحملها مسؤولية كبيرة إلدارة األزمة االقت

فضال عن إيجاد البدائل للتخلص من التبعية لروسيا في وارادات الطاقة بشكل 
، السيما وأن بدائل الغاز والنفط الروسيين اآلن 4222كامل ونهائي بحلول عام 

سواء أمام فرنسا أو باقي دول االتحاد ليست متاحة بالقدر الكافي نظرا ألن إعادة 
ويلعب ماكرون دورا محوريا مهما . يل بعض خطوط الغاز محفوف بالعوائقتشغ

في فتح قنوات االتصال مع نظيره الروسي فالديمير بوتين من أجل تحجيم حدود 
األزمة األوكرانية الراهنة، قبل أن تمتد نيرانها إلى دول أخرى وتزيد من حدة تبعات 

سكو لدول أوروبا بدفع ثمن الغاز األزمة االقتصادية العالمية في ظل تهديدات مو 
 .بالروبل الروسي أم القطيعة

** 
، بداية من اإلجراءات التي 4244تعيش أوروبا تحديات خطيرة خالل عام 

يجب اتخاذها للتعامل مع الزيادة المتوقعة في األسعار والتضخم في منطقة 
وصوال إلى  اليورو، مرورا بإدارة ملف العقوبات االقتصادية ضد موسكو وأبعادها،

تغيير سياساتها في ملف الطاقة وإيجاد بدائل سريعة للغاز والنفط الروسيين نظرا 
ألن الحرب األوكرانية بدأت في أخذ منحى جديد تجاوز حدود العالقات بين كييف 

 .وموسكو

وتتوافق رؤية الدول األوروبية على اإلجراءات الواجب اتباعها من رفع سعر 
ين وباريس المحركان الرئيسيان باالتحاد يتبعان سياسات الفائدة، خاصة وأن برل

 .حاسمة لمراعاة الفرق بين األجور واألسعار

بينما يظهر التباين في التعامل مع حزمة العقوبات السادسة على روسيا 
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وحظر استيراد النفط والغاز منها، فألمانيا قاطرة االقتصاد في االتحاد األوروبي 
يجية التي تهدد أمن الطاقة في القارة العجوز وتزيد من تتحفظ على هذه االسترات

التوتر بين الغرب وروسيا، وتنضم إليها في الموقف كل من المجر والتشيك 
وسلوفاكيا خوفا من التداعيات السلبية على االقتصاد األوروبي ما يعرقل إقرار هذه 

 .العقوبات

من مصادر متنوعة  كما يصبح ملف استبدال الوقود األحفوري الروسي ببدائل
واالتجاه نحو الطاقة المتجددة، مهمة التكتل األوروبي المرحلة المقبلة تفاديا لتكرار 
خطأ االعتماد على موزع محدد للطاقة، رغم العراقيل التي تواجه هذه الخطوة فيما 
يخص بتمويل إعادة تشغيل بعض خطوط الغاز بين دول أوروبا وشروط العقود 

 .ستيراد الغاز من مصادر جديدةالمتوقع إبرامها ال

** 
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 الهوامش
 

 اقتصاد الشرق مع بلومبرغ -ألمانيا قادرة على وقف شراء الغاز الروسي 

bit.ly/3msgPEF 

اقتصاد الشرق مع  -ألمانيا تدعم حظر النفط الروسي على الفور .. في تحول عن موقفها
 بلومبرغ

bit.ly/3tbrUxo 

 !ألمانيا تتقدم نحو تقليل االعتماد على مصادر الطاقة الروسية

bit.ly/3NUenT4 

 مجموعة السبع ترفض دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل: ألمانيا

http://bit.ly/3x1dC3H 

 االقتصاد األلماني وتحديات تضخمية نادرة تضعه على مفترق طرق 

http://bit.ly/3tcczg7 

** 
 7712لعام " الصدمة النفطية"فرنسا تشبه أزمة الطاقة الحالية بـ: الحرب في أوكرانيا

http://bit.ly/3PZJVsg 

 الحكومة الفرنسية تضخ مساعدات بملياري يورو لتخفيف آثار ارتفاع أسعار المحروقات

bit.ly/3tcebqb 

 أهم الملفات التي تنتظر رئيسة الوزراء الجديدة إليزابيث بورن : فرنسا

bit.ly/3maQNp8 

 4222غاز حيوي للتخلص من التبعية للغاز الروسي بحلول : رنساف

bit.ly/3zbekhq 

 أوروبا تبحث بدائل لالستقالل.. خالفات غربية حول حظر الطاقة الروسية

bit.ly/3PWuxwQ 
** 

 فقات لحظر شراء النفط الروسي والمجر ترفض االقتراحاتاالتحاد األوروبي يبحث عن توا

bit.ly/3GTwiHa 

 ما هي العقوبات المفروضة على موسكو؟: روسيا وأوكرانيا

http://bbc.in/3aFdQWH 

http://bit.ly/3msgPEF
http://bit.ly/3tbrUxo
http://bit.ly/3NUenT4
http://bit.ly/3x1dC3H
http://bit.ly/3tcczg7
http://bit.ly/3PZJVsg
http://bit.ly/3tcebqb
http://bit.ly/3maQNp8
http://bit.ly/3zbekhq
http://bit.ly/3PWuxwQ
http://bit.ly/3GTwiHa
http://bbc.in/3aFdQWH
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 ي بوتين أيضاواشنطن تستهدف ابنت. على روسيا" عقوبات مدمرة"

http://bit.ly/3Nkmecw 

 عقوبات أوروبية جديدة ضد روسيا ومساعدات عسكرية ألوكرانيا

http://bit.ly/3GLusYB 

 ااالتحاد األوروبي يسعى للحفاظ على وحدة الصّف في عقوباته الجديدة على روسي

http://bit.ly/3Nt5cc4 

 للدوالر 22عملة يثير تفاعال مع تجاوزه حاجز الـ 27تقرير أداء الروبل الروسي أمام 

http://cnn.it/3m8ZmRi 

 توقعات بانهيار دفاعات روسيا االقتصادية تحت ضغط العقوبات

http://bit.ly/3aFdhfu 

 ما هي تبعات العقوبات االقتصادية على روسيا؟

http://bit.ly/3x77Op7 

 

http://bit.ly/3Nkmecw
http://bit.ly/3GLusYB
http://bit.ly/3Nt5cc4
http://cnn.it/3m8ZmRi
http://bit.ly/3aFdhfu
http://bit.ly/3x77Op7
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 والمواجهة الدعم سبل األوروبي، أزمة أوكرانيا واالتحاد

 

 والمواجهة عمالد سبل األوكرانية، واألزمة األوروبي االتحاد

 تصعيد حيث أوكرانيا، على محتملة حرب بشأن األوروبية المخاوف تتصاعد
 العجوز القارة على تأثيرها يقتصر لن األوكرانية الروسية الحدود طول على األزمة
 وكانت. والدولي اإلقليمي المستوى  على وكبيرة مضاعفة آثار له سيكون  بل فقط،

 معاهدات عدة الناتو حلف ودول األمريكية ةالمتحد والواليات روسيا وقعت قد
 .7722 عام منذ أمنية واتفاقات

 الموقعة واالتفاقيات المعاهدات أبرز من

 أمريكا مع معاهدة :1693 أغسطس 5 في النووية التجارب منع معاهدة 
 الجوي  والغالف البحار تحت النووية التجارب منع حول المتحدة والمملكة
 .والفضاء

 دخلت :1691 يوليو 1 في النووية األسلحة انتشار من الحد   معاهدة 
 في ولكن عاما   45 مدتها تكون  أن المفترض من كان 7712 عام في التنفيذ حيز
 .محددة غير لمدة تمديدها تم 7775 العام

 األسلحة من الحد اتفاق :1692 مايو 29 في" 1 سالت" اتفاق 
 .األول االستراتيجية

 االستراتيجية األسلحة من للحد :1696 يونيو 11 في" 2 سالت" اتفاق 
 المسموح الصواريخ وقاذفات الحربية الطائرات عدد االتفاق هذا حدد الذي الثاني

 .بها

 ديسمبر 1 في المدى المتوسطة الصواريخ إلغاء حول معاهدة 
 .7722 في مايو التنفيذ حّيز دخلت :1619
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 ستراتيجيةاال األسلحة لخفض: 1661 يوليو 31 في" 1 ستارت" معاهدة 
 االتفاقية هذه وحّلت( 2552) إلى( 7722) من األمريكية النووية الرؤوس وعدد
 .4227 في ديسمبر مّدتها وانتهت". 4و7سالت" محل

 من كل تخفيض على نصت :1663 يناير 3 في" 2 ستارت" معاهدة 
 .أبدا   ُتطبق لم أنها إال الثلثين، بمعدل النووية لترسانتهما وواشنطن روسيا

 4 ستارت" معاهدة محل حلت :2002 مايو 22 في" سورت" اهدةمع ."
 الثلثين بمقدار النووية الرؤوس عدد تخفيض وروسيا واشنطن من كل وتعهدت

 .4274 عام نهاية قبل المدى الطويلة للصواريخ

 "سورت"و" 7 ستارت" معاهدة خلفت :2010 أبريل 1 في" ستارت نيو ."
 تحقق بعمليات القيام وعلى( 7552)بـ النووية الرؤوس عدد تحديد وتضمنت

 سنوات( 72) لمدة ،4277 فبراير في التنفيذ حّيز ودخلت. شفافية أكثر متبادلة
 .أقصى كحد سنوات لخمس تمديدها ويمكن

 بموجب التزاماتهما وموسكو واشنطن أوقفت :2016 أغسطس 2 في 
 .المدى المتوسطة الصواريخ إلغاء حول معاهدة

 وكرانياأل  محتمل روسي غزو

 معلوماتها أن ،4244 فبراير 71 في البريطانية الدفاع وزارة أفادت
 سابق دون  أوكرانيا لغزو اإلمكانية لديه الروسي الجيش بأن تفيد االستخباراتية

 من منها( 4) أوكرانيا، إلى للدخول روسية محاور( 1) هناك أن وأضافت. إنذار
 شمال أقصى من فهي الثالثة المنطقة أما. كييف عن كثيرا   تبعد ال التي بيالروس
 أوكرانيا، شرق  شمال من هو الرابع المحور. لروسيا الغربية الحدود على أوكرانيا،
 والسادس الخامس المحوران أما. األوكرانية خاركيف مدينة من بالقرب والدخول

 السابع والمحور. أوكرانيا شرقي عليها، المتنازع دونباس منطقة من بالقرب فهما
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 .أوكرانيا جنوبي القرم جزيرة شبه من طلقين

  عقابية وإجراءات المساعدات من وحزمة األوروبي االتحاد

 فرض على المبدأ حيث من 4247 ديسمبر في األوروبي االتحاد قادة اتفق
 حيال اختالفا   هناك كان لكنه أوكرانيا، غزو تم إذا روسيا ضد عقابية إجراءات

 اقتصادية روابط لديها األوروبية الدول بعض أنو  خاصة. اإلجراءات هذه ماهية
 باالقتصاد وثيق بشكل والمجر والنمسا ألمانيا ترتبط المثال سبيل فعلى روسيا، مع

 وحلف األوروبي االتحاد بلدان قادة قرر. هولندا أو البرتغال من أكثر الروسي
 ماسيةالدبلو  جهودهم مضاعفة 4247فبراير 77 في األوروبية والمفوضية الناتو

 المجاالت" في أوكرانيا بدعم األوروبي االتحاد تعهد كما. األوكرانية األزمة لتسوية
 مثل المختلطة، والتهديدات اإللكترونية الهجمات مواجهة ذلك في بما" الرئيسية
 األوروبية المفوضية رئيس" الين دير فون " وأعلنت. اإلعالمية التضليل حمالت

 . ألوكرانيا( دوالر مليار 7.2)  بقيمة جديدة مساعدات حزمة عن
 بباريس السياسية الدراسات معهد في األبحاث قسم رئيس" روبنيك جاك" يرى 

 الخروج األوروبي االتحاد على تفرض الجارية المعطيات أن 4244 يناير 75 في
 أن إلى والتجارية االقتصادية الجوانب على تقتصر التي" الناعمة القوة" عباءة من

 الوصول يتطلب التحول هذا أن بيد. الجيوسياسية الناحية من" لبةص قوة" يصبح
 ال" وأضاف. االتحاد بلدان بين الخالفات وتجاوز أهمية بالغ أوروبي إجماع إلى
 يوجهها التي التهديدات حيال األوروبي االتحاد دول رؤى  في تباينا   هناك يزال

 حيال بولندا ينتاب الذي القلق نفس إيطاليا يساور ال المثال سبيل فعلى التكتل
 ".شرقا   األمني الوضع



 - 92 - 

  ألوكرانيا األوروبي الدعم

 إن 4244 فبراير 72 في الفرنسي الخارجية وزير" دريان لو إيف جان" أكد
 أوروبا أن مضيفا   ألوكرانيا، سريع بغزو الروسية القوات لقيام جاهز شيء كل

 ذلك حدث إذا ضخمة عقوبات لفرض مستعدة

 الروسية القوات لشن قائمة عناصر هناك هل هو السؤال كان اإذ" وأضاف
 بينما". وبسرعة ممكن إنه. صحيح هذا نعم فعندئذ أوكرانيا، في ضخما   هجوما  
 المتكررة الطلبات ورفضت وماليا ، اقتصاديا   كييف لدعم األلمانية الحكومة تستعد

 آالف( 5) بإرسال برلين واكتفت دفاعية أسلحة على بالحصول أوكرانيا قبل من
 .كييف طلبتها قد كانت ألف( 722) من بدال   فقط واقية خوذة

 من فقط حفنة نشر ويجري  أوكرانيا، من قواتها كل المتحدة المملكة سحبت
 أجل من تدريبية بمهام للقيام الشرقية األوروبية الدولة في البريطانيين العسكريين

 إلقليم روسيا ضم على الرد بيلس على 4275 في أطلقت التي" أوربيتال عملية"
 حاليا   موجودون  بريطاني جندي( 7222) إلى اللجوء الممكن ومن. األوكراني القرم

 المتوقع ومن الشرقية، أوروبا في" الناتو" وجود تعزيز أجل من تأهب وضعية في
 الوزراء لرئيس حتى ويمكن. نفسه للغرض آخرين جنود استخدام ذلك يلي أن

 دون  من الجنود لنشر النوع هذا من عمليات بتنفيذ أوامره دريص أن البريطاني
 .البرلمان موافقة إلى الحاجة

 من بأكثر أوكرانيا تزويد على 4244 يناير 42 في التشيكية الحكومة وافقت
 مليون ( 7.1) األسلحة قيمة وتقدر ملم،( 754) عيار من مدفعية قذيفة( 2222)

 دفاع بمنظومات أوكرانيا تزويد 4244 ايرفبر  7 في بولندا أكدت. أمريكي دوالر
 " صواريخ مثل الدفاعية األسلحة من وغيرها مسيرة وطائرات محمولة جوي 

Grom" لألغراض تستخدم التي طيار بدون  الطائرات من مختلفة وأنواع 
   .الدفاعية
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 طائرات نقلت التي الدنمارك، أو األسود، البحر إلى فرقاطة إسبانيا أرسلت
 أنها الدنمارك وأكدت البلطيق، بحر شرق  إلى فرقاطة وحّركت ليتوانيا إلى مقاتلة

 إلى القوات مئات السويد ونقلت". أوكرانيا إلى جنودا الراهن الوقت في ترسل لن
 .البلطيق بحر في تقع والتي - االستراتيجية األهمية ذات جوتالند جزيرة

** 

 حرب من له "ولوغانسك دونيتسك" بإقليمي روسيا أعترف بعد ما
 محتملة؟

شرقا  قلق روسيا التي  "الناتو" األطلسي شمال حلفأثارت قضية توسع 
طالبت الحلف بسحب قواته من أوروبا الشرقية، بل والتعهد بعدم انضمام أوكرانيا 

الف كشرط مسبق قبل انسحاب القوات الروسية من الحدود وجورجيا إلى التح
في المقابل، أكد الحلف على أن قرارات االنضمام إلى التحالفات . األوكرانية

والتكتالت الدولية هي محض قرارات سياسية وسيادية خاصة بكل دولة، مشددا  
عضاء الخاصة بانضمام أ " الباب المفتوح"في الوقت نفسه على عدم تغيير سياسة 

 .جدد إليه
ورغم ذلك، ما يدور خلف األبواب المغلقة قد يختلف عن المواقف المعلنة في 
الحقيقة، هناك القليل من الحماس داخل حلف الناتو أو االتحاد األوروبي بشأن 
انضمام أوكرانيا إلى الناتو، إذ يرى البعض أن االلتزام تجاه أوكرانيا هو التزام 

 .أمني
على أي  فالديمير بوتين من أن موسكو سترد فورا   حذر الرئيس الروسي

فبراير  42 محاولة من الخارج للحيلولة دون العملية العسكرية التي شنتها فجر يوم
وقال بوتين في رسالة توجه بها إلى الشعب  .ضد أهداف في أوكرانيا 4244

 أوجه اآلن بعض الكلمات: "الروسي بمناسبة إطالق العملية العسكرية الخاصة
أيا كان : المهمة جدا إلى الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في األحداث الجارية

../../../Ekram/Desktop/حلف%20شمال%20الأطلسي%20%22الناتو%22
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إجراءاتنا ناهيك عن تشكيل خطر على دولتنا وشعبنا،  من سيحاول الحيلولة دون 
 توجهوهايجب عليه أن يعلم أن رد روسيا سيكون فوريا وسوف يؤدي إلى نتائج لم 

ألي تطورات وقد تم اتخاذ كافة القرارات نحن مستعدون : "وتابع ".أبدا في تاريخكم
 ."المطلوبة في هذا الخصوص، وآمل أن ُيسمع كالمي

في أعقاب العملية  4244فبراير  42أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم 
العسكرية، أن األسلحة عالية الدقة تقوم بتعطيل البنية التحتية العسكرية، ومنشآت 

وأكدت وزارة الدفاع  .وطيران الجيش األوكرانيالدفاع الجوي والمطارات العسكرية 
الروسية أن القوات المسلحة الروسية ال تنفذ أي ضربات صاروخية أو جوية أو 

البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي "مدفعية على مدن أوكرانيا، وأن 
حة والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة األوكرانية يجري تعطيلها بأسل

 .، مشددة إلى عدم وجود ما يهدد السكان المدنيين"عالية الدقة
 مساعي أوكرانيا لالنضمام للحلف

أكد الرئيس األوكراني الحالي فولوديمير زيلينسكي أن االنضمام إلى حلف 
الناتو أمر بالغ األهمية ألمن أوكرانيا، والتزم بإتباع مسار استراتيجي نحو 

الفرص "االنضمام إلى مجموعة شركاء  االستراتيجيةتضمنت هذه الدورة . العضوية
المشاورات "، وفتح الباب أمام 4242التابعة لحلف الناتو في يونيو " المعززة

، "برامج التشغيل البيني المعزز"، و"السياسية المنتظمة بشأن المسائل األمنية
 .في أوقات األزمات" االرتباط الوثيق"و

وجود قوات الناتو على  4247ديسمبر  72البرلمان األوكراني مدد في  
التمديد األخير أضاف تعديالت لقانون انتشار القوات . األراضي األوكرانية

جندي من قوات حلف شمال األطلسي، من ( 2222)األجنبية يسمح بانتشار 
 72)وسيتم زيادة عدد طائرات الناتو المقاتلة من . جندي أمريكي( 4222)بينهم 

ك سوف تزيد عدد سفن الناتو في المياه اإلقليمية األوكرانية وكذل. مقاتلة( 22 -
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مناورات عسكرية باشتراك عدد من دول ( 7)على أن ُتجرى  .سفينة( 42)إلى 
وبالطبع سوف تستمر اإلمدادات . 4244الحلف على أراضي أوكرانيا عام 

لمواجهة التي يقدمها الناتو للقوات األوكرانية، والمتمثلة في التدريب  اللوجستية
 . االنفصاليين الذي يسيطرون على مساحات واسعة من شرق البالد

 الحسابات والمطالب الروسية
تتخوف روسيا من انضمام أوكرانيا التي ترتبط معها بحدود مباشرة إلى حلف 
الناتو، وهو ما تراه موسكو تنصال  غربيا  وتحديدا  من الواليات المتحدة وحلف 

فهية لها خالل القرن الماضي بعدم التمدد شرقا ، ما يشكل الناتو عن تعهداتهم الش
تهديدا  للجانب الروسي، وذلك بإمكانية نشر أسلحة هجومية لدول حلف شمال 

وهذه هي الرواية الرسمية التي تروجها موسكو . األطلسي في أوكرانيا تهدد موسكو
ن أن تستفيد فيما التخوف األكبر م. للتخوف من انضمام كييف لالتحاد األوروبي

أوكرانيا من بند مهم في اتفاقية حلف الناتو؛ وهو بند الدفاع المشترك الذي يفرض 
حسبما جاء في الفقرة . على الحلف التدخل في حال االعتداء على أي عضو فيه

 .الخامسة من ميثاق تأسيس الحلف والمتعلقة بالدفاع الجماعي
و، ترفض التخلي عنها، كما بالنسبة لموسك" حديقة خلفية"ُتعتبر أوكرانيا 

ترفض َتحولها إلى وصاية الغرب، كما تشكل أوكرانيا لروسيا البناء األساسي 
وبالتالي، إن غياب كييف عن الطوق الروسي . لمجالها الجيوستراتيجي األوروبي

 . األوراس -يشكل فجوة كبرى في جدار األمن االستراتيجي الروسي 
تين أّن أوكرانيا هي امتداد طبيعي لروسيا، ويرى الرئيس الروسي فالديمير بو 

حتى وإن كانت غير خاضعة للسيادة الروسية، ويصّر على أن تبقى تحت 
وخالل . نفوذها، إذ يعتبر أنه من الضروري وجود منطقة عازلة بين روسيا والغرب

، انتقد الرئيس الروسي فالديمير 4247ديسمبر  42مؤتمره الصحافي السنوي في 
كيف قد : "، متسائال  بوضوح شديد(الناتو)توسع حلف شمال األطلسي بوتن بشدة 
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تكون ردة فعل الواليات المتحدة لو وجهنا صواريخ بالقرب من حدودها مع كندا أو 
 ."المكسيك؟

رفض االتحاد األوروبي والجانب األمريكي تقديم تعهد مكتوب للجانب 
ضم أوكرانيا أو جورجيا إلى  الروسي وبوتين بعدم التوسع شرقا  والتراجع عن فكرة

، إذ شدد األمين العام لحلف شمال األطلسي "الناتو"حلف شمال األطلسي 
لن يقدم تنازالت " الناتو"على أن  4244يناير  71في  ، ينس ستولتنبرغ "الناتو"

إلى روسيا مبديا قناعته بأنه ليس لدى موسكو أي حق في اتخاذ قرارات بشأن 
 .مثل أوكرانيا إلى الحلفانضمام دول ذات سيادة 

ألف مقاتل على الحدود  722وبالتالي تحركت روسيا وحشدت ما يقرب من  
الشرقية ألوكرانيا، واالنتشار بشكل كبير في قواعد عسكرية لها في بيالروسيا من 
شمال أوكرانيا، فضال  عن دفعها بحدات من المدفعية والدبابات من الجنوب 

 .ك تمكنت من تطويق أوكرانيا من ثالث جهاتوتحديدا  في القرم وهي بذل
 مشروطة" سياسة الباب المفتوح"

الى السماج ألي دولة أوروبية  الناتو حلفتشير المادة العاشرة من معاهدة 
طريق أمام بما يمهد ال" أمن منطقة شمال األطلسي"بالمساهمة في تعزيز 

ويشدد الموقع اإللكتروني ". سياسية الباب المفتوح"انضمامها فيما ُيطلق عليه 
ُيتوقع أن تحقق الدول الطامحة لالنضمام إلى : "لحلف الناتو على ذلك بقوله

مساهمتها  الحلف، حزمة من األهداف السياسية واالقتصادية والعسكرية لضمان
وهذه المعايير هي ". من مردود ذلك في تعزيز أمن الحلف وأيضا االستفادة

 :كالتالي
  نظام ديمقراطي عامل يستند إلى ركائز اقتصاد السوق. 
 المعاملة المنصفة والعادلة لألقليات الموجودة فيها. 
   االلتزام بتسوية النزاعات سلميا. 

../../../Ekram/Desktop/حلف%20الناتو
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 القدرة واإلرادة على المساهمة عسكريا  في عمليات الناتو. 
 المدنية والمؤسسات الديمقراطية االلتزام بالعالقات العسكرية. 
 وقرار قبول عضو جديد يتعين أن يكون باإلجماع. 

وبالنظر لهذه الشروط، يجب على اوكرانيا إظهار التزامها بالديمقراطية 
وبينما يقول القادة األوكرانيون إنهم قد استوفوا . والحرية الفردية ودعم حكم القانون 

في . مريكيين واألوروبيين بخالف ذلكهذا الحد، يجادل بعض المسؤولين األ
من بين ( 771)منظمة الشفافية الدولية، أوكرانيا في المرتبة  4242تحليل عام 

وقال بهذا الصدد بايدن، في ختام . دولة على مؤشر الفساد الخاص بها( 722)
ان على أوكرانيا أن تقنع الناتو بأنها : "4247يونيو  72قمة الناتو ببروكسل في 

العضوية في الحلف والقيام بكل الخطوات الضرورية لذلك خاصة تستحق 
  .التخلص من الفساد

نص شروط االنضمام الخاصة بحلف الناتو من بين عدة أمور أخرى، على  
ضرورة عدم وجود نزاعات داخلية أو خارجية للدولة المرشحة لنيل العضوية، وهو 

يم دونباس بشرق أوكرانيا، ، بدعم االنفصاليين في إقل4272ما دفع موسكو عام 
شبه جزيرة  -حسب األوكرانيين والغرب-أو احتالل  -حسب الروس-واستعادة 

في إقليمي دونيتسك ولوغانسك وعليه  االنفصالينالقرم، وحاليا  يدعم الكرملين 
 .أصبح طلب أوكرانيا نيل عضوية الحلف غير قابل للتحقق

ينس ستولتنبرج أنه ال جدال " توالنا"يؤكد األمين العام لحلف شمال األطلسي 
فيه أنه لن يكون هناك إجماع بين األعضاء الثالثين، على الرغم من أن جميع 
الحلفاء يتفقون على أن أوكرانيا لها الحق في أن تطمح ألن تصبح عضوا  في 

لكي تكون عضوا  في : "4247نوفمبر 75الناتو، بقوله في تصريحات إعالمية في 
عضو من ( 22)ون لديك معايير الناتو، ويتعين أن يوافق الناتو، يجب أن تك

الحلفاء وليس لدينا اتفاق جماعي اآلن بشأن دعوة أوكرانيا لتصبح عضوا كامل 
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الذي " المفهوم االستراتيجي الجديد"أن  4244يناير  71كما كشف في ". العضوية
يخص  4244في قمته المقبلة في مدريد عام " الناتو"من المقرر أن يتبناه 

 .مع أوكرانيا، من دون التطرق إلى إمكانية انضمامها له"الشراكة "
 اختالف داخل أعضاء الناتو

هناك اختالفا  داخل أعضاء الناتو حول قبول عضوية أوكرانيا، وخطورة  
تعديل ميثاق الحلف، وما قد يشكله حال حدوث مواجهة مباشرة مع روسيا، حيث 

ماذا لو طلبت أوكرانيا تحرير “: رواتية سؤالالك" يوتارنجي ليست"طرحت صحيفة 
القرم أو دخلت في حرب مع روسيا ألجل استعادة السيطرة على األقاليم المتمردة 

هل الناتو مستعد للدخول في حرب مع روسيا ألجل : المدعومة من موسكو
 45؛ أجاب الرئيس الكرواتي زوران ميالنوفيتش على هذا السؤال في “أوكرانيا؟

بالده ستسحب قواتها من حلف الناتو في أوروبا "إن : بالقول  4244يناير 
 ."الشرقية إذا كان هناك تصعيد في التوترات مع روسيا بشأن أوكرانيا

وسارع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى زيارة موسكو في األول من 
هم ، وسط العاصفة مع الغرب للتأكيد على موقف بودابست المتف4244فبراير 

بأن  4244فبراير  72وتأكيد وزير الخارجية بيتر سيارتو في ! لمخاوف روسيا
، وما تبعه من تصريح في "المجر لن تقبل المزيد من قوات الناتو على أراضيها"

سياسة حلف الناتو فاشلة "إن : الثالث عشر من الشهر نفسه ألوربان، بالقول
 ."وأوروبا ستعاني من فرض أي عقوبات على روسيا

فبراير  42يوم  قال األمين العام لحلف شمال األطلسي ينس ستولتنبرغ 
ردا على الغزو الروسي ألوكرانيا إن الحلف سينشر قدرات وقوات على 4244

وأوضح .طائرة حربية في حالة تأهب قصوى  722أراضيه، وإنه وضع أكثر من 
ال "حلف أن ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي بعد أن ترأس اجتماعا طارئا لسفراء ال

يجب أن نرد بعزم "، قائال "خطط بشأن إرسال قوات من التحالف إلى أوكرانيا
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 ."ما نفعله هو إجراء دفاعي.. متجدد ووحدة أقوى 
، بطلب أي من الدول تشاورت األطراف معا   :من اتفاق الناتو الرابعة المادة 

الدول  األعضاء، حول سالمة األراضي أو االستقالل السياسي أو أمن أي من
فبراير  42وكانت كل من بولندا وإستونيا والتفيا وليتوانيا، أعلنت يوم . الحلفاء
، والتي "الناتو"من اتفاق حلف شمال األطلسي ( 2)إن تفعيل المادة رقم  .4244

واتفق أعضاء الحلف على تعزيز قوات الحلف  .تجتمع هذه الدول تحت مظلته
 .لشرقي بالقرب من أوكرانيا وروسياالبرية والبحرية والجوية على جانبه ا
 اختالف كبير بالداخل األوكراني

باإلضافة إلى أن مسألة االنضمام للحلف؛ يوجد حولها اختالف كبير بالداخل 
 األوكراني نفسه، حيث أظهر استطالع للرأي أجرته مجموعة علم االجتماع

(RATING)  لشعب من ا%( 55: ")، أن4247األوكرانية المستقلة في يوليو
، وُأظه ر في االستطالع االنقسام "األوكراني يعتقدون أنهم والروس شعب واحد

من سكان شرق %( 22)على أساس مناطقي وعرقي وثقافي في البالد، حيث رأى 
أوكرانيا الذين تشكل مناطقهم الحزام الحدودي مع روسيا أنهم والروس شعب واحد 

على تبعيتهم للكنيسة األوكرانية وال وجود لروابط بينهم وبين الغرب، وأكدوا 
فقط “بينما أيد أطروحة الشعب الواحد . األرثوذكسية التابعة لبطريركية موسكو

يظهر هذا االستطالع  .”%(22)من سكان غرب أوكرانيا، وفي الوسط %( 44)
أن دخول أوكرانيا للناتو يهدد بتفجير عدة صراعات داخلية يصعب السيطرة 

ان ووحدة األراضي األوكرانية التي تعاني بالفعل من عدة عليها، وهو ما يهدد كي
  .نزعات انفصالية من الشرق إلى أقصى الغرب

أوكرانيا ال  الخارجية إنيقول رافائيل لوس من المجلس األوروبي للعالقات 
بالنظر إلى : " تفي حقا  بمعايير االنضمام إلى عضوية الناتو، ويضيف قائال  

األعضاء إلى تنفيذ إصالحات في إطار خطة العضوية الجانب السياسي، يحتاج 
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وعلى الجانب العسكري، من المفترض أن تهدف اإلصالحات إلى تعزيز أمن 
وذلك على الرغم من تلبية أوكرانيا مجموعة ثانية من ". الحلف وليس تقويضه

لكن أوكرانيا أرسلت جنودا  . المساهمة في الدفاع الجماعي لدول الناتو: المعايير
كما طورت من . لى الحربين بقيادة الواليات المتحدة في العراق وأفغانستانإ

، قفز اإلنفاق العسكري ألوكرانيا من 4272منظومتها الدفاعية، فمنذ عام 
%( 2)كحصة من الناتج المحلي اإلجمالي للبالد إلى ما يزيد قليال  عن %( 7.2)

اث السالم، مما يعني أن ، وفق ا لبيانات من معهد ستوكهولم الدولي ألبح4247
إال . الذي يمثل تركيزا  رئيسيا  للهدف الذي حدده الناتو%( 4)البالد تجاوزت هدف 

أن الشكوك ال تزال حول إن كانت تساهم هذه الخطوة بالفعل في االستقرار في 
 أوروبا، أم أنها ستساهم في زعزعة االستقرار؟

 "الفعل"إلى " رد الفعل"بوتين من 
الروسي فالديمير بوتين أمره، وقرر االعتراف بإقليمي دونيتسك حسم الرئيس 

شرقي أوكرانيا، باعتبارهما دولتين مستقلتين وارسل قواته " االنفصاليين"ولوغانسك 
وجاء ذلك في خطاب ألقاه بوتين بعد اجتماع لمجلس األمن القومي . هناك

جبهما وزارة كما أصدر بوتين مرسومين أمر بمو . 4247فبراير  47الروسي في 
تتوّلى القوات المسلحة الروسية مهام حفظ السالم على أراضي "الدفاع بأن 

 .لوغانسك ودونيتسك" الجمهوريتين الشعبيتين
وبهذا تدخل األزمة األوكرانية وما يترتب عليها من المواجهة الروسية الغربية 

اقات مينسك غير المباشرة، منعطفا  جديدا  يشكل إخفاقا  نهائيا  في تحقيق اتف
للتسوية، التي تعّد روسيا، إلى جانب فرنسا وألمانيا، دوال  ضامنة لالتفاقات، وليس 
أطرافا  بها، ويخلق واقعا  مغايرا  مستوحى من تجربة اعتراف موسكو باستقالل 

وفي حالة تواصل . 4222إقليمي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية عن جورجيا عام 
ناريو الجورجي وتوغل القوات الروسية في الداخل التصعيد العسكري وفقا  للسي
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األوكراني، فهذا قد يؤدي إلى تغيير توازن القوى في البالد كلها، وهو أمر لم 
 .يحدث في الحالة الجورجية

القرار ممكن أن يعرض موسكو لخطر تشديد العقوبات الغربية وتفاقم  
ماني أوالف شولتس والرئيسان والمستشار األل" الناتو"إذ أدان . متاعبها االقتصادية

الفرنسي إيمانويل ماكرون واألمريكي جو بايدن قرار الرئيس الروسي فالديمير 
بوتين االعتراف باستقالل المنطقتين االنفصاليتين في شرق أوكرانيا واعتبروه 

 انتهاكا  واضحا ،"
ما  ويبدو أن كييف تتحّسب فعال  لهذا السيناريو أكثر من غيره، وهذا قد يفسر

( 742)تضمنته تقارير إعالمية سابقة عن أن نصف جيش أوكرانيا النظامي نحو 
ألف جندي منتشر حول مناطق سيطرة االنفصاليين في إقليم دونباس، وفي 

 .مناطق مجاورة
 أزمة الطاقة

وهذا . تعتمد ألمانيا وأوروبا إلى حد كبير على واردات الطاقة من روسيا
وفي ضوء . لطبيعي والنفط والفحم الحجري ينطبق بشكل خاص على الغاز ا

تدهور العالقات مع روسيا، تتعالى التحذيرات بأنه ربما تستخدم الحكومة الروسية 
األمر الخطير هو أن  .إمكانية وقف اإلمدادات كسالح سياسي على نطاق واسع

اعتماد ألمانيا على واردات الطاقة الروسية قد ازداد بشكل كبير خالل السنوات 
ارتفعت حصة إمدادات الغاز الطبيعي الروسي  4274فمنذ عام . شر الماضيةالع

بل حتى في حالة واردات . ، بزيادة تربو عن الثلث%(55 - 22) وحدها من
فبعدما كانت %( 72) النفط، ارتفعت في نفس الفترة حصة الواردات من روسيا

اقتصاد ألمانيا أزمة أوكرانيا، تعتبر ضربة الى  .بالمائة %(22)أصبحت  %(22)
 .وبعض دول اوروبا في مجال الطاقة

** 
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 محتملة مواجهة من هل ـ أوكرانيا شرق  الى الروسية القوات" غزو"
 الناتو؟ مع

 شن عن 4244 فبراير 42 يوم صباح من األولي الساعات في روسيا أعلنت
 إقليم فى مصالحها، حماية بهدف األوكرانية األراضي على عسكريا   هجوما

 مع وأبرمت بيومين قبلها باستقالله روسيا اعترفت والذى أوكرانيا، شرق  دونباس
 .أوكرانية مدن في العسكري  البرى  التحرك بدء مع بالتزامن صدقة، اتفاقية قادته

 يصل ما للهجوم السابقة األخيرة األيام في حشدت قد الروسية القوات وكانت
 الغرب تتبعه الذي انياأوكر  حدود من مقربة على روسي جندي ألف( 422) إلى

 بيالروس، في تجريها التي الحربية والمناورات الروسية القوات تحركات بشأن بقلق
 طرح ما وهو أوكرانيا،  بغزو موسكو قيام بقرب توحي قد مؤشرات أي ورصد

 بين الحالي التصعيد ويشير كبرى، حرب إلى وتحوله الوضع انفجار احتمالية
 نحو مقبلة األمور أن إلى أخرى، جهة من الناتو حلفو  جهة، من وأوكرانيا روسيا

 لحشود تروج موسكو، ضد واشنطن تقودها دعائية حملة وسط التوترات، من مزيد
 تصعيد على ألوكرانيا أميركي وبدعم أوكرانيا، مع الحدود على روسية عسكرية
  .مدى أقصى إلى الموقف

 في أوكرانيا حدود ىعل السابقة االسابيع خالل قواتها روسيا ونشرت سبق
 الروسي الميداني الجيش من مختلفة وحدات المنطقة هذه في تتمركز حيث ييلنيا

 ضخمة، قوات المعسكر هذا في ظلت للتدريب بوغونوفو معسكر وفى. المختلفة
 على 4247 ديسمبر في نشرت لقطات أظهرت ماسلوفكا في الحديد سكة محطة

 سكك على صاروخي نظام من جزء أنها يعتقد. ومدافع دبابات التواصل، شبكات
 نشر جرى  كورسك شرق  التدريب معسكر منطقة المنطقة، من بالقرب حديدية
 .المنطق هذه في السادس الروسي الجيش وحدات
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 المحمولة القوات من مشاه لواء المنطقة هذه في نشر فولغوغراد منطقة وفي
 نوفمبر 42 في اللواء عناصر تقل مركبات لقطات أظهرت حيث جوا،

 مواقع ثكناته، عن كيلومتر( 122) تبعد مسافة في. روسيا غرب باتجاه 4247
 في التعزيزات بداية منذ عسكرية وحدات عدة نشرت القرم جزيرة شبه في عسكرية

 جرى  كما صواريخ، وأنظمة دبابات كتائب بينها ،4247أكتوبر منذ المنطقة هذه
 المدفعية وقطع الدبابات مئات اروسي ونقلت المنطقة، في ضخم معسكري  إنشاء
 حدود إلى سيبيريا مثل بعيدة مناطق من المدى القصيرة البالستية الصواريخ وحتى

 .أوكرانيا
 عمليات وأسفرت أوكرانيا، غزو إلى فبراير 42 في الروسية القوات وتحركت

 وإخراج أوكرانيا، في عسكرية منشأة( 12) تدمير عن" الغزو" من األول اليوم
( 77) المستهدفة المنشآت بين من الخدمة، من أوكرانية برية عسكرية منشأة( 12)

 .أوكرانية عسكرية عمليات قيادة مراكز( 2) أيضا   دمرت كما طائرات، مهبط
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 األوكرانية األزمة ظل في الناتو اجراءات
 الدولية بالقوانين التزاما   أوكرانيا أزمة في عسكريا   التدخل الناتو يستطيع ال

 على تنص والذي الناتو معاهدة من( 5) والمادة للحلف العامة بالمبادئ زاماوالت
 الدول إحدى علي هجوم حدث إذا ما حالة في عسكريا   الناتو الدول تدخل

 إجراءات اال هو ما به يقوم ما وكل بالناتو عضوا   أوكرانيا تعتبر وال األعضاء،
 إلى قوات إلرسال خطط أي نع اإلعالن يتم ولم الشرقية أوروبا دول عن دفاعية
 بعض ألوكرانيا الحلف قدم فقط ذلك، بعد او الروسي الهجوم قبل سواء أوكرانيا

  .االستراتيجي المستوى  على النصائح
 دول إلى المقاتلة والطائرات السفن من بإرسال المزيد الحلق قام وأن وسبق

 من بالقرب اقواته من اآلالف لعشرات روسيا حشد مع وذلك الشرقية، أوروبا
 وشيك روسي غزو حصول إمكان من متزايدة مخاوف ووسط األوكرانية الحدود

 ألوكرانيا
 إستونيا، في كتيبة بحجم الجنسيات متعددة قتالية مجموعات أربع وهناك

 وكندا المتحدة المملكة بقيادة القتالية المجموعات وهذه وبولندا، وليتوانيا، والتفيا،
 وكندا المتحدة المملكة بقيادة القتالية المجموعات هذه تحدة،الم والواليات وألمانيا
 قوية قوات إنها 4244 عام يناير 1 في الناتو وقال المتحدة، والواليات وألمانيا

 مستعد الحلف إن ستولتنبرغ، ينس للحلف العام األمين وأضاف للقتال، ومستعدة
 ..افيةإض وقدرات قوات إرسال خالل من بسرعة القوات هذه لتعزيز

 في أميركي جندي( 2522) إلى يصل ما وضعت األميركية اإلدارة وكانت
" الناتو" في دول وبدأت الشرقية، أوروبا في انتشارهم الحتمال قصوى  تأهب حالة

 من شحنتين المتحدة الواليات حيث أرسلت أوكرانيا، إلى وذخيرة أسلحة بإرسال
( 222) و للدبابات، مضاد خصارو ( 222) ذلك في بما أوكرانيا، إلى األسلحة

 المملكة وزودت الذخيرة، طلقات من اآلالف ومئات للتحصينات، خارقة قنبلة
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 التشيكية الحكومة ووافقت للدبابات، مضادة جديدة خفيفة بأسلحة أوكرانيا المتحدة
 .أوكرانيا مدفعية إلى قذيفة( 2222) من بأكثر التبرع على األمريكية
 العام األمين أكد 4244 فبراير 42 في أوكرانيا على الروسي الهجوم وبعد

 على وقوات قدرات سينشر الحلف أن ألوكرانيا الروسي الغزو ردا   الناتو لحلف
 قصوى، تأهيب حالة في حربية طائرة( 722) من أكثر وضع وأنه أراضية،
 .أوكرانيا إلى التحالف من قوات ارسال بشأن خطط هناك ليس انه موضحا  

 أوكرانيا على الروسي الهجوم تجاه باأورو  دول موقف
 بعض غضب 4244 فبراير 42 أوكرانيا يوم شرق  على الروسي الهجوم أثار

 الرئيس حذر حيث األزمة، ظل في أوكرانيا بجانب يقف الذي األوروبية الدول
 الواليات حلفاء إن األرواح، وقال في فادحة خسائر من بايدن جو األمريكي

 المتحدة الواليات أن وأضاف موسكو على صارمة تعقوبا سيفرضون  المتحدة
 الروسي الهجوم أنه البنتاغون  وقال. اقتصادية عقوبات لفرض بالحلفاء ستلتقي

 فرض المتوقع من وانه العسكرية، التحتية البنية باألساس يستهدف أوكرانيا على
 .روسيا على قاسية عقوبات

 أوروبا تاريخ في تحول نقطة" هذه إن ماكرون  إيمانويل الفرنسي الرئيس وقال
 سيتم وانه واقتصادية عسكرية عقوبات ستكون  روسيا على العقوبات ان واضاف

 الرئيس ودعا. روسيا على الهجوم تجاه وصرامة وقوة بوحدة روسيا على الرد
 مع فرنسا تضامن عن وأعرب للناتو، سريعة قمة عقد إلى ماكرون  الفرنسي
 دراغي، ماريو اإليطالي، الوزراء رئيس ومنهم كثيرون  ردده رأي وهو. أوكرانيا

 ما بشأن كبير قلق هناك كان ولكن". مبرر غير" بأنه روسيا هجوم وصف الذي
 ماكرون  إيمانويل الفرنسي الرئيسان وأجرى  وسبق. ذلك بعد يحدث أن يمكن

 لتجنب محاولة في هاتفية مكالمة 4244 فبراير 42 في بوتين فالديمير والروسي
  .أوروبا في كبرى  حرب
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 طريق اختار بوتين إن" قال جونسون، بوريس البريطاني، الوزراء رئيس أما 
 األوروبية، المفوضية رئيسة قالت فيما ،"مبرر غير بهجوم والدمار الدماء إراقة

 ومن.. أوروبا إلى الحرب إعادة عن مسؤول بوتين إن الين، دير فون  أورسوال
 ."التحديث على وقدرتها لروسيا قتصاديةاال القاعدة تضعف أن العقوبات شأن

 أوروبا في حلفائه جانب إلى يقف إنه شولتز، أوالف األلماني، المستشار وقال
 وزيرة قالت كما". الخطير خطأه" بسبب" مريرا   ثمنا  " سيدفع بوتين إن قائال   الشرقية،
 واسع تدفق" هناك كان إذا الجيران ستساعد ألمانيا إن فيسر، نانسي الداخلية،

 أوروبا في األراضي على حرب" عن ألماني وزير وتحدث. لالجئين" النطاق
  ".التاريخ كتب في فقط موجودة أنها اعتقدنا

 لكنها العسكري  العمل في تشارك لن إنها روسيا، حليفة بيالروسيا، وقالت
 خالل الروسية القوات بيالروسيا واستضافت. ذلك منها ُطلب إذا األمر في ستنظر

 .الهجوم من كجزء أوكرانيا إلى البالد من الروسية القوات وعبرت مة،األز 
 البوسفور مضيقي إغالق الناتو، في العضو تركيا، من أوكرانيا وطلبت

 وحدة ودعمت الطلب في ستنظر إنها تركيا وقالت. الروسية السفن أمام والدردنيل
 يناير 47 في لنسكيزي فلوديمير األوكراني الرئيس صرح قد وكان. أوكرانيا أراضي
 على وأن روسيا، مع محتمل   عسكري  تصعيد ألي كليا   بالده استعداد عن 4244

 استعدت قد أوكرانيا وكانت. جيشهم بقوة والثقة أنفسهم على االعتماد األوكرانيين
 سفن ا أرسلت وأنها تأّهب حالة في احتياطية قوات لوضع الحلف دول قليلة أيام من

 الروسية العسكرية األنشطة ضدّ  الشرقية أوروبا في اعاتهادف لتعزيز ومقاتالت
 شراكاتها الناتو دول وبقية وبريطانيا المتحدة الواليات وعززت أوكرانيا، حدود على

 وأكدت. أمريكية بأسلحة األوكراني الجيش المتحدة الواليات وزودت أوكرانيا، مع
 إلى يهدف برنامج ضمن أوكرانيا إلى دفاعية أسلحة سترسل أنها على بريطانيا

 .حدودها أمن ضمان على مساعدتها
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  أوروبا على األوكرانية األزمة تداعيات
 وقلق أجمع العالم قلق الروسية القوات قبل من أوكرانيا في القائم الغزو يثير

 أين إلى يعلم أحد وال الغزو، من األولي المراحل أمام زلنا ما أننا حيث أوروبا دول
 فقط ليس مدمرة وخيمة عواقب إلى ينتهي أن المتوقع من لكنهو  متي، أو سينتهي
. بها التنبؤ حتى يمكن ال تأثيرات له يكون  بل فحسب، وروسيا أوكرانيا إلى بالنسبة

 47 في مايك الجنرال المشتركة األمريكية األركان هيئة رئيس منه حذر ما وهذا
 وسيؤدي مروعا   كون سي ه ألوكرانيا المحتمل الروسي الغزو أن من 4244 يناير

 .الضحايا من كبير عدد إلى
 العالمي االقتصاد على بظاللها تلقي بدأت األوكرانية األزمة أن إلى إضافة

 في النفط أسعار ارتفعت حيث كورونا، جائحة بسبب أنفاسه يلتقط يكد لم الذي
 الواليات من إقدام التخوفات بسبب سنوات، ثمان منذ مستوياتها ألعلى الغزو يوم

 تعطيل إلى سيؤدى روسيا ما على عقوبات فرض على وأوروبا األمريكية المتحدة
 .العالمية المال أسواق اهتزاز حدوث عن فضال   الطاقة، صادرات

** 

 التقييم
 المخاوف وتتعلق ألوكرانيا الروسي الغزو بشأن األوروبية المخاوف تتصاعد

 أسوأ نحو أوروبا تتجه أنو  استقرارها، وزعزعة أوروبا لتقسيم موسكو تسعى بأن
 إلى روسيا من الغاز إمدادات بشأن األوروبي القلق وتزايد. عقود منذ أمنية أزمة

 حال في محتمل كردّ  الطاقة إمدادات لخفض روسيا لجأت إذا السيما التكتل
 تورد حيث روسية،" شركات أو أفرادا  " تستهدف واقتصادية مالية لعقوبات تعرضها

 .الطبيعي الغاز إمدادات من%( 22) نحو أوروبا روسيا
 عسكريا   التدخل للتكتل يمكن ال أنه على األوروبي االتحاد معاهدات تنص
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 حتى يوجد ال أنه نجد كما .للعدوان تعرضت أخرى  عضو دولة عن دفاعا   سوى 
 الدول أفعال ردود في تباين فهناك روسيا تجاه موحد أوروبي موقف األن

 تسعى وأخرى  العسكرية المساعدات من حزمة لتوفير تسعى دول فهناك. األوروبية
 .واقتصادية مالية مساعدات لتقديم

 تصويت إجراء األرجح على سيتطلب القتال في أوروبية دولة أى موافقة إن
 الحل هو الدبلوماسي والحل السياسي الخيار يبقى لذلك. دولة كل برلمان في

 الجنود سحب خالل من ذلكو  وموسكو، الغرب بين التوتر فتيل لنزع األمثل
 األمن منظمة إشراف تحت الثقيلة واألسلحة األوكرانية الحدود على من الروس

 .الرباعية" نورماندي صيغة" إحياء إلى والعودة أوروبا، في والتعاون 
** 

 أوكرانيا أن تبقى الحقيقة لكن الناتو، حلف إلى لالنضمام أوكرانيا تطمح
 أوكرانيا يضم أن يستطع لم األطلسي شمال حلف ان. الناتو في عضوا   ليست

 بعد القرم جزيرة شبه فقدان من حماية لها يوفر أن وال العقود، هذه خالل لصفوفه
. البالد شرقي حرب في الدخول من وال ،4272 عام عليها الروسية السيطرة

 غضب يثير ال حتى الخطوة هذه اتخاذ من مترددا   ظل الحلف أن الظن وأغلب
 .الطويل النفس سياسة لوفض موسكو
 المنظمة إلى أوكرانيا انضمام آفاق حول الخبراء تقييمات معظم إن الواقع، في

 الرسمي الفساد إلى جزئيا   ذلك ويرجع متشائمة، - المتوسط المدى على حتى -
 على السيطرة إلى وافتقارها الدفاعية، مؤسستها في القصور وأوجه ألوكرانيا،

 هناك تكون  حتى األعمال جدول إلى تعود أن المرجح غير ومن الدولية، حدودها
 .طويلة لفترة لذلك. االستراتيجية البيئة في تغييرات

 لالتحاد والدفاعية السياسية البنية هشاشة عن الحالية األزمة كشفت
 فضائه في تتم أنها رغم الحالية األزمة في فاعل دور لالتحاد فليس األوروبي،



 - 109 - 

 عن كشفت األزمة أن سوء   األمر يزيد ومما. مباشر شكلب وتهدده االستراتيجي
 .االتحاد دول لدى التقليدي االنقسام

 عسكرية قوات بإرسال وذلك الواقع، أمر فرض بنظرية تعمل روسيا أن يبدو
 بوتن أن ويبدو كييف، عن االنفصالية الشعبية ولوغستاك دونستيك جمهورية إلى

 ايام، قبل الجمهوريتين مع اتفاق وقيعبت" شرعي غطاء"العملية  هذه إلى حضر
 ان المستبعد من. الجمهوريتين حماية أجل من العملية أن" بوتن" الرئيس ويدعي
 والناتو الغرب، فعل ردود عن الحديث أما. بالكامل أوكرانيا بوتن الرئيس يجتاح
 اعتبارها يمكن العملية وهذه شديدة، اقتصادية عقوبات بفرض اآلن لحد فاكتفى

 ".نورماندي" وربما مينسك اتفاق اءإلغ
 موسكو مع للحوار أكثر الغرب تدفع ان ممكن الروسية العسكرية العملية

 .االقتصادية العقوبات تشديد مع بالتوازي 
 ستريم نورد مشروع بتعليق واضحة كانت ألمانيا على األميركية الضغوطات

 الخضر حزب اعتراض رغم كثيرا   االلمانية الحكومة عليه تعول كانت والذي( 4)
 موقفها في انقسام تشهد ان ممكن أوروبا وربما ألمانيا ان يعني وهذا األلماني،

 ال يمكن الضي الروسي الغاز تحديدا" الطاقة أزمة" بسبب أوكرانيا أزمة حول أكثر
 للغاز محطة لديها أي ال يوجد األن لحد ألمانيا ان يذكر السفن، عبر تعويضه
 .االنابيب عبر المنقول الغاز أهمية تبرز وهنا سواحلها، على المسال الطبيعي
 على سيقتصر األوكراني الداخل في الروسية القوات توغل ان المتوقع من

 حتى شاملة عسكرية مواجهة استبعاد مع المنفصلين، ودونيتسك لوغانسك إقليمي
 مفتوحة، لحرب مستعدة غير الصراع في الداخلة والدولية اإلقليمية فاألطراف اآلن،

 إلى تؤدي قد أخرى  عوامل هناك ويبقى. مطروحة تبقى كافة السيناريوهات أنّ  إال
 نحو الذهاب تؤكد قد عوامل هناك أن كما الغربي، االستفزاز عوامل منها الحرب،
 مع دبلوماسية قنوات فتح إلى مضطرة أوروبا أن ومنها الدبلوماسي، الخيار
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 .أوروبا تحتاجها التي قةالطا ورقة تمسك األخيرة ألن روسيا،
** 

 بسبب األوكرانية باألزمة الخاصة المستقبلية التوقعات عن الحديث المبكر من
 من مزيد   نحو تسير أنها إلى تشير جميعها التقديرات لكن التطورات، سرعة

 الخاصة السناريوهات وتظل. الواقع أرض على االشتباكات ضوء في التعقيد،
 وخصوصا   األزمة، مع الدولي المجتمع تفاعل بمدي مةمحكو  األوكرانية باألزمة
 عن صدرت التي التصريحات رغم اللحظة حتي يبدو الذي األمريكي الموقف

 الموقف ويبدو بايدن، جو األمريكي الرئيس مقدماتهم في األمريكيين المسئولين
 األمريكية االدارة تتخذه سوف الذى الفعل رد إلى بالنسبة واضح وغير غامضا  

 األمريكي التعامل فأن ولذلك أوكرانيا، على بروسيا الخاص الهجوم شأنب
 هل ستصل وأين األزمة هذه مسارات سيحكم األزمة مع أيضا   واألوروبي
 فعل رد هناك أن أم أوكرانيا عل الروسية القوات شنته الذى الهجوم في ستنحصر

 تمديد على ركبي بشكل يؤثر األوروبي او األمريكي الجانب من سيحدث عسكري 
 سواء والمنطقة الدولي المجتمع علي خطورة أكثر مسارات ويحكم األزمة عمر
 .دوليا أو اقليما
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كييف تقول إن االنضمام إلى الناتو منصوص عليه في الدستور : روسيا وأوكرانيا -8
 وسيظل أولوية للبالد

https://bbc.in/3p6EEUc 
 

** 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/3sZDXwZ
https://cnn.it/35oakgs
https://bit.ly/3LUL9mH
https://bit.ly/3tloffZ
https://bbc.in/3t1XgWp
https://bit.ly/3LWLftQ
https://bit.ly/3vbMWha
https://bbc.in/3p6EEUc
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 كيف غي رت أوكرانيا مفاهيم األمن الدولي ؟ 
 
 عالمي ؟أزمة أوكرانيا ـ كيف غيرت النظام ال  -1

آليات األمن األوروبي، لكن الكثير فلم يتحدد التغيير في  غيرت أزمة أوكرانيا
لم يعد متمحورا  فقط على الى درجة انه التكتل، داخل توازن القوى  في أيضا

لقد تقدمت بولندا، ودول البلطيق، مع دول أخرى، لتقود الناتو، . ألمانيا، وفرنسا
كما نهضت دول كالمجر ، . ت الدفاعية والعسكرية،واالتحاد األوروبي، في القرارا

 .كمعارض غير متوقع للعقوبات التي يفرضها االتحاد األوروبي، ضد روسيا

 تغيير النظام العالمي وموازين القوى 

يعد النظام العالمي الحالي له مجموعتان؛ الواليات المتحدة والدول الغربية، 
وتحاول القوى القادمة بناء نظام ثنائي . دوالقوى القادمة مثل الصين وروسيا والهن

 .القطب أومتعدد األقطاب يقاومه الواليات المتحدة وحلفاؤها

إن عصر النظام  2222يونيو  71في " فالديمير بوتين " أكد الرئيس الروسي 
. العالمي أحادي القطب قد انتهى على الرغم من محاوالت الحفاظ عليه بأي ثمن

في الفكرة ذاتها حيث توجد قوة واحدة ، وإن كانت قوية ، الخلل يكمن "وأضاف أن 
مع دائرة محدودة من الدول القريبة، أو، كما يقولون ، أولئك الذين اعترفوا بها ، 
في حين أن جميع قواعد األعمال والعالقات الدولية ، عند الضرورة ، يتم تفسيرها 

وخلص الرئيس ". حد حصري ا لصالح هذه السلطة ، أي أنها طريق ذات اتجاه وا
إن العالم القائم على مثل هذه العقائد هو . إنها لعبة من جانب واحد: "إلى القول

 ."بالتأكيد غير مستقر

، وهو باحث أول غير مقيم في برنامج روسيا "ريتشارد سوكولسكي"يقول 
إن انتهاء سريان معاهدة ستارت الجديدة في عام  2222أبريل  71وأوراسيا في 
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لتي تضع حدا  أقصى للترسانتين النوويتين االستراتيجيتين للواليات ، وا2221
المتحدة وروسيا، سيترك البلدين دون إطار عمل متفق عليه إلدارة توازنهما النووي 

يبدو من المستبعد جدا  أن تكون هناك معاهدة أخرى خلفا  لها بين . االستراتيجي
قد يدفع توسع الصين في ترسانتها و  . الواليات المتحدة وروسيا بحلول ذلك الوقت

النووية االستراتيجية الواليات المتحدة أيضا  إلى تحديث برنامجها لتحديث قوتها 
االستراتيجية، األمر الذي من المرجح أن يحفز الكرملين على التصرف إزاء هذه 

ومن شبه المؤكد أن يضطر الكرملين على مدى السنوات القليلة المقبلة . التغييرات
ى التعامل مع سباق تسلح جديد وكبير على مستوى كل من األسلحة التقليدية إل

مع احتماالت غير مؤكدة بأن تكون الصين قادرة على توفير المكونات . والنووية
  .الحيوية أو تخفيف الضغوط االقتصادية التي تواجه نظام بوتين

 مراجعة المعاهدات وتغيير سياسات الهجرة 

مراجعة معاهدات االتحاد  2222مايو  9روبية في تؤيد المفوضية األو 
للدول " التصويت باإلجماع"لفسح المجال للتخلي عن " إذا لزم األمر"األوروبي 

ودون هذه المرحلة مخاطر إال إنها . في المجاالت الرئيسية( 21)األعضاء الـ 
ضرورية لبعض هذه المقترحات مثل منح البرلمان حق المبادرة التشريعية أو 

ووضع حد العتماد مبدأ . وسيع صالحيات االتحاد األوروبي في مجالي الدفاعت
وبخاصة ما يرتبط " جوهرية"اإلجماع في بعض القضايا التي تعتبرها بروكسل 

 .منها بالسياسة الخارجية أو شؤون ترتبط بسيادة القانون داخل الدول األعضاء

لجزء األكبر منهم نزح ماليين مواطن أوكراني غادروا بالدهم، ا( 6.1)يوجد 
كانت البلدان التي استقبلتهم متشددة في . إلى البلدان المجاورة كبولندا ورومانيا

السابق في فتح حدودها أمام الجئين آخرين، وللتعامل مع تدفق الالجئين 
األوكرانيين، وضع القادة األوروبيون خارطة طريق جديدة، عززت التوافق 
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وحتى اليابان، البعيدة جغرافيا، . ل األوكرانيينالسياسي وسرعت عملية استقبا
شخص من الالجئين األوكرانيين، في خطوة غير مسبوقة ( 622)تحركت الستقبال 

 .من جانب طوكيو التي عرفت تاريخيا برفضها استقبال طالبي اللجوء

 تقييد السيادة األمريكية في أوروبا 

، إحدى النتائج المباشرة  غيرت حرب أوكرانيا الكثير في العديد من الملفات
. ربما تكون تقوية الروابط بين ضفتي األطلسي، أي بين أوروبا وأمريكا الشمالية

، كما أعلنت ألمانيا في خطوة نادرة منذ "الناتو"ورفع اإلنفاق العسكري داخل دول 
و إذا بلغت روسيا أهدافها السياسية في أوكرانيا بطرق . الحرب العالمية الثانية

وإذا فشل الناتو . ، فإن أوروبا لن تكون بعد هذه الحرب على سابق عهدهاعسكرية
في تحجيم الخطوة الروسية ، سوف تصبح السيادة األمريكية في أوروبا مقيدة، 
وبدال  من ذلك، سيتوجب تقليص األمن في أوروبا ليقتصر على الدفاع عن 

خلي بعض الدول عن ت . .األعضاء األساسيين في االتحاد األوروبي وحلف الناتو
 مبدأ الحياد، وتقييد حق الفيتو

ألقت أزمة أوكرانيا بتبعاتها على مجمل النظام العالمي وأعادت خلط أوراق 
فهناك تحّول . 2222مارس  2التهديد النووي في  جيوسياسية، وأيقظ مخاوف 

ال يعني عدم "جذري قامت به سويسرا بالتخلي عن حيادها التاريخي، وهو مبدأ 
واختارت سويسرا التي تعد مركزا ماليا محوريا عالميا، فبعد أن كانت  ". كتراثاال

تستضيف لقاءات دبلوماسية أميركية روسية سعيا لنزع فتيل األزمة، انضمت إلى 
لم تكن . العقوبات االقتصادية الواسعة النطاق لالتحاد األوروبي على روسيا

ما قامت به فنلندا والسويد أيضا سويسرا الوحيدة التي خرجت عن مبدأ الحياد، ف
 .جعلهما أقرب من أي وقت مضى لطلب االنضمام الى الحلف األطلسي

أعادت األزمة األوكرانية إحياء فكرة قديمة تهدف إلى جعل األعضاء الدائمين 
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وينص . 2222أبريل  79في مجلس األمن يتراجعون عن استخدام حق النقض في 
في "عضوا ( 791)عية العامة البالغ عددهم االقتراح، على دعوة أعضاء الجم

أيام عمل من استخدام حق النقض من قبل عضو دائم أو أكثر في  72غضون 
التي ألقي عليها حق : مجلس األمن ، إلجراء مناقشة حول الوضع كما يلي

ومن بين مقدمي مشروع القرار الذين التزموا بالتصويت على النص  ". النقض 
ألمانيا ، وتأمل الدولتان في الحصول على مقاعد كأعضاء أوكرانيا واليابان و 

دائمين في مجلس األمن الموسع المحتمل في ضوء تأثيرهم السياسي واالقتصادي 
  .العالمي

 من هي الدول المستفيدة من أزمة أوكرانيا؟

باحث من تخصصات متعددة ( 122)شارك في استطالع للرأي ما يقرب من 
من المستطلعين عن اعتقادهم أن  األزمة % ( 85)، أعرب 2222أبريل  76في 

فقط أنها ستعزز % ( 11)ستضعف مكانة روسيا في الشرق األوسط، بينما توقع 
: رأى كثيرون أن  الصين هي المستفيد الواضح من هذا الصراع. موقعها اإلقليمي

عوا فقط توق% ( 8)أن  األزمة عززت مكانة بكين في المنطقة، و% ( 11)إذ يعتقد 
. أن تؤدي تأثيرات أزمة أوكرانيا بالشرق األوسط إلى إضعاف نفوذ الصين

عن تزايد قوة موقف الواليات المتحدة في الشرق األوسط % (62)وتحدثت نسبة 
أال يكون لها تأثير حقيقي % (16)بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا، بينما توقع 

من الُمستطَلعة % ( 11)آلخر، توقع على الجانب ا. على مكانة الواليات المتحدة
آراؤهم أن تؤدي األزمة األوكرانية إلى إضعاف العالقات بين الواليات المتحدة 

 .والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة

 ، التحدي المنهجي"الناتو"جديدة لـ  استراتيجية

يم ومعاني جديدة مفاه 2222يونيو  25في " الناتو"أدخل حلف شمال األطلسي 
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". التحدي المنهجي"، حيث سيطلق على الصين مفهوم "الناتو"في استراتيجية 
عندما يصدر توجيهات سياسية "تحد منهجي"ويعتزم الناتو وصف الصين بأنها 

ا على تعاون بكين العميق مع روسيا كما من ". جديدة ، بينما يسلط الضوء أيض 
أن الصين في مجاالت مثل األمن المتوقع أن توضح الوثيقة المخاوف بش

السيبراني والمعلومات المضللة والسيطرة على البنية التحتية الحيوية والنظام 
والتي لم تحتو   2272وبالمقارنة مع استراتيجية الناتو التي تم تبنيها عام . الدولي

على إشارات إلى الصين بل وصفت روسيا بأنها شريك في التحالف يعد هذا 
 .ياسة حلف الناتو تجاه روسيا والصينتحوال في س

** 

 أمن أوكرانيا على حساب أمن أوروبا؟ -2

ال يزال معظم األوروبيين يثقون في حلف الناتو للدفاع عن أوروبا و لحماية 
مصالحهم أكثر مما يثقون في الواليات المتحدة للقيام بذلك يتفق العديد من الدول 

ا أمني ا ألوروبا ككل في األوروبية على أن نهج روسيا تجاه أوك رانيا يمثل تهديد 
بينما يعتقد معظم األوروبيين أنه يجب الدفاع عن . مجموعة متنوعة من المجاالت

 .هناك اختالفات كبيرة بينهم حول كيفية القيام بذلك,أوكرانيا ، 

 العسكري للدول اإلنفاقزيادة 

نفاق العسكري من اإل 2222مارس  77في  األوروبييعتبر قرار رفع االتحاد 
سابقة في ضوء السياسة األوروبية التي كانت تستند تقليديا على تقليص النفقات 

لألوروبيين، دفعت كثيرا من " صدمة"كانت الحرب في أوكرانيا بمثابة  . العسكرية
، تعهدت الحكومة األلمانية 2222الدول إلى زيادة اإلنفاق العسكري ففي فبراير

مساعدة أوكرانيا، بإعالنها زيادة إنفاقها العسكري، إلى تعزيز اإلنفاق العسكري ل
وتعهدت . من ناتجها المحلي اإلجمالي لتحديث القوات المسلحة%( 2)نسبة الـ
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أما فرنسا فأعلنت أنها %(  2.8) إلى%( 2)السويد ورومانيا برفع اإلنفاق من 
من ناتجها المحلي اإلجمالي لإلنفاق % (2)من  ستعمل على تخصيص أكثر

من %( 1)أما بولندا فتخطط تخطط لزيادة اإلنفاق العسكري عند حدود . العسكري 
 .2221إجمالي الناتج المحلي العام 

تم نقل أسلحة وذخيرة وأنظمة أسلحة بمليارات الدوالرات إلى أوكرانيا من 
الواليات المتحدة والمملكة المتحدة واالتحاد األوروبي كمساعدات عسكرية طارئة 

أعلنت المملكة  2222مايو  12ففي . 2222فبراير  26األوكرانية في  منذ األزمة
مليار جنيه إسترليني ، في حين أعلن ( 7.1)المتحدة عن مساعدة عسكرية بقيمة 

  .مليار يورو في الدعم العسكري ( 2)االتحاد األوروبي 

 سياسات استقبال الالجئين األوكرانيين

على منح  2222مارس  6وكسل في اتفق وزراء الداخلية األوروبيون في بر 
هذا اإلجماع األوروبي . في االتحاد األوروبي لالجئين األوكرانيين" حماية موقتة"

على الترحيب بالالجئين األوكرانيين، اتضح بعد فترة قليلة فقط من بدء الحرب 
على أوكرانيا، إذ بدأ االتحاد األوروبي بالتفكير بإجراءات تسمح لألوكرانيين 

على تصاريح إقامة مؤقتة إضافة إلمكانية الحصول على وظائف  بالحصول
األوكرانيين تواجد  لالجئينوفي ضوء الحماية المؤقت . وخدمات رعاية اجتماعية

 :الدول األوروبية بعض التحديات والشكوك

 التحدي اللوجستي والتنسيق. 

 التحدي االقتصادي لكل من الدول األعضاء واالتحاد األوروبي. 

 ندماجتحدي اال 

 تقليل االعتماد على مصادر الطاقة الروسية

تعهد القادة األوروبيون في بروكسل بتكثيف جهودهم لتقليل اعتمادهم في 



 - 119 - 

كشفت المفوضية األوروبية . مجال الطاقة على روسيا التي خفضت شحنات الغاز
في االتحاد األوروبي باتت بدون غاز روسي ( 72)أن هناك  2222يونيو  28في 

كلي أو جزئي، وأن على الدول األعضاء االستعداد لتطبيق خطة االتحاد بشكل 
وتوصل االتحاد األوروبي إلى اتفاق . التحاد األوروبي. األوروبي ألزمة الطاقة

لزيادة إمدادات الغاز مع إسرائيل ومصر، وتعزيز التعاون مع النرويج، ووجود 
 .يجاد بدائل إلمدادات الطاقةمفاوضات مباشرة في مراحلها النهائية مع أذربيجان إل

يؤدي وقف روسيا إلمدادات الغاز إلى االتحاد األوروبي إلى خلق حالة من 
انعدام األمن في مجال الطاقة لالتحاد في وضع كان فيه اعتماد رئيسي على 

بينما تتمتع روسيا بقوة البائع ، فإن . 2222مايو  26إمدادات الغاز الروسي في 
من صادرات روسيا موجودة في ( ٪ 17)شراء أكبر حيث أن أوروبا تتمتع بقوة 

 .االتحاد األوروبي

أن  2222يونيو  21في " أندرياس كلوت "يعتقد المحلل السياسي األلماني 
بوتين ربما يقوم بفرض حظر على تصدير الغاز الطبيعي ألوروبا وهو ما يصل 

ل كل جهد ممكن طوال إن بوتين بذ" كلوت"إلى النتيجة نفسها في النهاية، ويقول 
العقود الماضية لجعل دول االتحاد األوروبي تعتمد بأقصى صورة ممكنة على 

واآلن يستغل . إمدادات الطاقة الروسية لكي يضع الغرب تحت رحمة موسكو
 .بوتين نقطة الضعف تلك لدى أوروبا

 ضغوطات أمريكية على الدول األوروبية

وروبيين لالتفاق على عقوبات ضد ضغطت الواليات المتحدة على الحلفاء األ
، حيث شعرت بالقلق من بطء التقدم على الرغم من 2222يناير  76روسيا في 

 .قد يغزو أوكرانيا" فالديمير بوتين"المحادثات والمخاوف المتزايدة من أن الرئيس 

يؤكد حث الواليات المتحدة على العقوبات على الشعور المتزايد بنفاد الصبر 
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األمريكيون  المسئولون لسبب واحد ، . بشأن الموقف األوروبي" ايدنب"في إدارة 
غير سعداء ألن الدول األوروبية غير متفقة على العقوبات المحددة التي 

من ناحية أخرى ، خشت الواليات المتحدة عدم استعداد القادة . ستفرضها
لشامل، مثل األوروبيين للرد إذا اتخذ بوتين إجراءات ال ترقى إلى مستوى الغزو ا

الهجمات اإللكترونية أو حمالت التضليل المتصاعدة السيما أن يجب أن يتم 
الموافقة على الجزء األكبر من أي استجابة على مستوى االتحاد األوروبي 

 .دولة( 21)باإلجماع من قبل جميع الدول األعضاء البالغ عددها 

كاؤها األوروبيون واستجابة للضغوط المتزايدة عملت الواليات المتحدة وشر 
تدابير تستهدف أكبر البنوك الروسية وضوابط  على حزمة عقوبات شملت 

كما . التصدير على التقنيات المتقدمة في الصناعات الرئيسية والسلع عالية التقنية
اقترح عدد من الحكومات األوروبية عمليات اقتطاع وإدخال بعض اإلجراءات 

 المالية بشكل تدريجي

 ن أمن أوكرانياأمن أوروبا م

للشؤون الخارجية  األوروبيالممثل السامى لالتحاد " جوزيب بوريل" يقول 
إن الهجوم الروسى على أوكرانيا يستهدف  2222مارس  7والسياسة األمنية في 

والنظام العالمي الذي تحكمه قواعد وقوانين والذي يقوم على . أمن أوروبا بأسره
أظهر استطالع لعموم أوروبا أجراه .ون الدوليأسس منظومة األمم المتحدة والقان

أن هناك إجماع ا مفاجئ ا  2222المجلس األوروبي للعالقات الخارجية في يناير 
يتفق األوروبيون في الشمال والجنوب . على األزمة بين الناخبين األوروبيين

والشرق والغرب على أن الدول األوروبية واجب الدفاع عن أوكرانيا، وأن هذه 
ويغطي االستطالع فنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا ورومانيا . كلة أوروبيةمش

 .البلدان التي تمثل مجتمعة ما يقرب من ثلثي سكان االتحاد األوروبي -والسويد 

 تداعيات أمنية
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تترك األزمة ألوكرانية تداعيات سلبية على األمن األوروبي وأصبح من 
معالجة نقاط الضعف االستراتيجية بعد استبعادها  الضروري أن تعمل أوروبا على

عن استيائهم من  من المحادثات األخيرة، وأصبح الزعماء األوروبيين يعبرون عن 
وتكمن المشكلة في أن االتكتل بات . استبعادهم من طاولة المحادثات األخيرة

روسيا يفتقر إلى النفوذ العسكرى والوحدة الدبلوماسية التى من شأنها أن تجبر 
حلول لألزمة األوكرانية خاصة أن التقديرات والمؤشرات تفيد بأن واشنطن  إليجاد

 تظل أكبر رادع لروسيا

** 

تداعيات تزويد روسيا بيالروسيا بصواريخ ذات رؤوس نووية  -3
 ؟

وكان . أعلنت روسيا تسليم بيالروسيا صواريخ قادرة على حمل شحنات نووية
االستفتاء الذي نظمته بيالروسيا إللغاء حالة البالد قد أكد االتحاد األوروبي إن 

ومما يثير القلق المتزايد . كدولة غير نووية يعد خطوة تثير القلق بدرجة كبيرة
ا العقيدة العسكرية الروسية المرتبطة باألسلحة النووية في ساحة المعركة  أيض 

 ."التصعيد للتخفيف من حدة التصعيد"والمعروفة باسم 

 ا لبالروسيا بصواريخ ذات رؤوس نووية تزويد روسي

خالل استقباله نظيره البيالروسي " فالديمير بوتين"أعلن الرئيس الروسي 
أن روسيا ستسلم بيالروسيا صواريخ قادرة  2222يونيو  28في " ألكسندر لوكاشنكو"

ويتم تزويد بيالروسيا منظومات صواريخ تكتيكية طراز . على حمل شحنات نووية
تستطيع استخدام صواريخ بالستية أو عابرة للقارات بنسختيها التقليدية " مإ-إسكندر"

هي أنظمة صاروخية متحركة موجهة يسميها حلف شمال " إم-إسكندر"و". والنووية
ويصل مدى . وجاءت بعد الصواريخ سكود" ستون  21-إس.إس"األطلسي 
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ا كيلومتر، ويمكن أن يحمال( 822)صاروخي هذا النظام الموجهين إلى   رؤوس 
كذلك تحديث أسطول سالح الجو البيالروسي لجعل طائراته . نووية أو تقليدية

 .قادرة على حمل أسلحة نووية

    تعاون روسيا مع بالروسيا

يبدو أن بيالروسيا، الواقعة في شمال أوكرانيا ، تلعب دورا  داعما  بارزا  بشكل 
 12)تقبلت بيالروسيا بالفعل واس. 2222مارس  77متزايد في األزمة األوكرانية في 

ألف جندي روسي في التدريبات العسكرية في الفترة التي سبقت إعالن بوتين ( 
الهجوم على أوكرانيا ، سمح رئيس بيالروسيا منذ ذلك الحين لطائرات روسيا 

األسلحة . باإلقالع من مطارات بالده ، وغير الدستور للسماح باستضافة الروس
 .ةالنووية االستراتيجي

وتم بالفعل فرض . اليعترف االتحاد األوروبي بشرعية الرئيس لوكاشينكو
عقوبات على من قبل المملكة المتحدة والواليات المتحدة واالتحاد األوروبي 
وأغلقت وزارة الخارجية األمريكية سفارتها في مينسك في معارضة التعاون 

باختصار لرد الجميل ساعدت بيالروسيا روسيا . العسكري البيالروسي مع موسكو
ففي بيالروسيا، اندلعت االحتجاجات على نطاق غير مسبوق ، لجأ لوكاشينكو 

ورد بوتين معلنا  أن الجيش الروسي على استعداد . إلى بوتين طلبا  للمساعدة
وقد قدم . يحتاج للدعم والمال" ألكسندر لوكاشنكو " وكان ". إذا لزم األمر"للتدخل 

ط رئيسية يجب فهمها حول مشاركة بيالروسيا في حرب وهناك نقا. بوتين ذلك
 .أوكرانيا

  2222تعزيز العالقات العسكرية بين بيالروسيا وروسيا منذ عام. 

 روسيا تسيطر بشكل غير رسمي على بيالروسيا 

  ال يستطيع البيالروسيون الضغط على الحكومة ومنع لوكاشينكو من
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 .اتباع أوامر بوتين

 راتيجية بالنسبة لروسيابيالروسيا هي مرحلة است. 

 قدرات روسيا النووية 

تدير المديرية الرئيسية الثانية عشرة لوزارة الدفاع الروسية عشرات مرافق 
والمنتشرة في  "Object S" ُتعرف باسم مواقع. التخزين المركزية لألسلحة النووية

 جميع أنحاء االتحاد الروسي ، وتحتوي على آالف الرؤوس الحربية النووية
وتهدد روسيا . والقنابل الهيدروجينية مع مجموعة متنوعة من المواد المتفجرة

الصواريخ الباليستية بعيدة . باستخدام األسلحة النووية في الحرب ضد أوكرانيا
المدى على األرض وعلى الغواصات هي األسلحة النووية الوحيدة المتاحة لروسيا 

أقصر مدى، " تكتيكية"يا بأسلحة نووية فإذا قرر بوتين مهاجمة أوكران. على الفور
سوف يستغرق األمر . ونقلها إلى قواعد عسكرية  Object S فسيتعين إزالتها من موقع

 . ساعات حتى تصبح األسلحة جاهزة للقتال

 2تعد إحصاءات األسلحة النووية تقديرية ولكن التقديرات الغير رسمية في 
وهي  -رأسا حربيا نوويا ( 8,911)تمتلك  تشير إلى أن روسيا  2222مارس 

( 70822)على أن هذا العدد يتضمن حوالي  -عن إطالق التفجير النووي  المسئولة
رأسا المتبقية فتعتبر في معظمها سالحا ( 60822)أما الـ . رأسا خارج الخدمة

سواء كانت صواريخ باليستية، أو صواريخ أخرى، يمكن تصويبها  -استراتيجيا 
. وتلك هي األسلحة التي عادة ما تصاحب الحرب النووية .على مسافات بعيدة

أما البقية فهي أصغر حجما، وأقل تدميرا، وهي تستخدم لألهداف الموجودة على 
لكن هذا ال يعني أن لدى روسيا .مسافات قصيرة في ساحات القتال أو في البحر

نحو  اك وهن.آالف الرؤوس الحربية النووية طويلة المدى جاهزة لالستخدام اآلن
، بمعنى أنها موضوعة على قواعد ومنصات "منشورة"رأسا حربية نووية ( 70822)



 - 124 - 

 .إطالق الصواريخ والقاذفات أو على الغواصات في البحر

 سيناريوهات استخدام الخيار النووي النووي 

لكيفية استخدام روسيا  2222فبراير  21العديد من السيناريوهات في   توجد
 :مكنة كمايأتيلسالح نووي قريب ا م

  انفجار فوق البحر األسود، ال يتسبب في وقوع إصابات ولكنه يظهر
 .تصميم ا على تجاوز العتبة النووية واإلشارة إلى أن األسوأ قد يأتي

  هجوم نووي على هدف عسكري أوكراني، ربما قاعدة جوية أو مستودع
 .إمداد ، ليس المقصود منه إيذاء المدنيين

 ية ، مما تسبب في وقوع خسائر بشرية كبيرة في تدمير مدينة أوكران
 .صفوف المدنيين وخلق الرعب للتعجيل باستسالم سريع

 تداعيات استخدام الخيار النووي وخيارات الرد 

ليست هذه التهديدات األولى التي تصدر عن الجانب الروسي، فقد لوح بوتين 
 26ألوكرانيا في باللجوء إلى أسلحة الدمار الشامل منذ بدء الغزو الروسي 

كما كرر مسؤولون روس هذه التهديدات منهم وزير الخارجية . 2222فبراير
من اندالع حرب عالمية ثالثة، فيما  2222الذي حذر في أبريل " سيرغي الفروف"

بالتأكيد مرارا على أنه ال يرى أي تهديد بشن  2222مايو  9يكتفي الغرب في 
ى أن الردع النووي ممكن من الجانبين لكن روسيا حربا نووية، وأيضا التأكيد عل

 .اللجوء إليه يعني أيضا كارثة تطال الجانبين وتكون عواقبها غير مسبوقة

إنهم لم يروا أي  2222يونيو  71المخابرات األمريكية في  مسئولويقول 
مؤشرات على أن الرئيس الروسي فالديمير بوتين مستعد الستخدام ما يسمى 

ي ساحة المعركة ، لكن عدة نسخ من العقيدة العسكرية الروسية باألسلحة النووية ف
ا على تهديد  2222المنشورة منذ عام  تصورت أول استخدام لألسلحة النووية رد 
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وتعتبر أصغر . تقليدي في حرب إقليمية ردا  على تهديد تقليدي ضد روسيا
ل التي ألقيت على الرؤوس الحربية الروسية لديها القوة التفجيرية مرات عديدة للقناب

 .هيروشيما وناغازاكي

مديرة برنامج األمن الدولي بالمعهد الملكي " باتريشيا لويس"تقول لدكتورة 
للشؤون الدولية البريطاني إنه إذا ما قررت روسيا مهاجمة أوكرانيا بأسلحة 

فمن المرجح أن ترد دول الناتو على أساس أن تأثير األسلحة النووية   نووية،
ويمكن أن يرد الناتو . الحدود ويؤثر على الدول المحيطة بأوكرانيا سوف يعبر

باستخدام األسلحة التقليدية ضد المواقع االستراتيجية الروسية، أو 
فالواليات . باستخدام األسلحة النووية حيث هناك عدة خيارات متاحة له  بالمثل

من دول ( 8)في  موجودة - B61 قنبلة جاذبية نووية( 782)المتحدة لديها حوالي 
كما أن لدى الواليات . الناتو، هي بلجيكا، وألمانيا، وهولندا، وإيطاليا، وتركيا

المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا إمكانيات طويلة المدى بالنسبة للهجمات النووية 
  .تحت رعاية الناتو

** 

 كالينينغراد، األهمية اإلستراتيجية وسيناريوهات التوتر -4

نينغراد المنطقة المعزولة والمحاطة بكل من ليتوانيا وبولندا إلى تحولت كالي
أحدث نقطة توتر بين موسكو وبقية أوروبا، ضمن تداعيات الحرب في 

التوتر جاء على .وتوصف كاليننغراد بانها راس حربة روسيا في أوروبا.أوكرانيا
دد من السلع يقضي بمنع عبور ع  2222خلفية اتخاذ ليتوانيا قرارا  منتصف يونيو 

الخاضعة لعقوبات االتحاد األوروبي من األراضي الروسية إلى مقاطعة 
كالينينغراد؛ الجيب الروسي الواقع على بحر البلطيق، والذي تصل إليه السلع 
الروسية بواسطة السكك الحديدية عبر بيالروسيا، وتحديدا  عبر المعبر المعروف 
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 ."سوالكي"باسم 

 تراتيجية بالنسبة لروسياأهمية كالينينغراد اإلس

يقع جيب كالينينغراد الروسي على بحر البلطيق بين بولندا في الجنوب 
كيلومتر مربع فيما يبلغ  221وليتوانيا في الشمال والشرق، وتقدر مساحته بنحو 

 .عدد سكانها قرابة نصف مليون نسمة وتحمل عاصمة اإلقليم اسم كالينينغراد

ءا من شرق مملكة بروسيا األلمانية كان هذا الجيب في السابق جز 
 7968وعقب هزيمة ألمانيا النازية في نهاية الحرب العالمية الثانية  السابقة،

وعقب . التنازل عن هذا الجيب لصالح االتحاد السوفيتي في ذاك الوقت جرى 
في " كونيغسبرغ"سيطرة الروسي عليه تغير اسم المدينة الرئيسية في الجيب من 

بان الحكم األلماني إلى كالينينغراد فيما جرى إطالق هذا االسم على بادي األمر إ
كيلومتر إلى الشرق، من قبل ( 122)والتي تقع على بعد أكثر من . المنطقة بأسرها

 ..جمهوريات االتحاد السوفيتي آنذاك، ليتوانيا والتفيا وبيالروسيا

سكرة وانغالقا ، كانت كالينينغراد واحدة من أكثر أجزاء االتحاد السوفيتي ع
وكان الجيش هو الدعامة االقتصادية الرئيسية للمنطقة خالل الحقبة 

وعقب انهيار االتحاد السوفيتي، أصبح جيب كالينينغراد جزاء من  . السوفيتية
ووجدت كالينينغراد نفَسها معزولة جغرافيا  عن روسيا، وقد تراجَع . روسيا االتحادية

لكن مع وصول فالديمير بوتين إلى الحكم، أعاد . التواجُد الروسي العسكري فيها
ها اإلستراتيجي بالنسبة لروسيا  .ضَخ الدم  العسكري فيها من جديد نظرا  لموقع 

تعتبر كالينينغراد ذات أهمية استراتيجية واقتصادية كبيرة لموسكو، إذ تضم 
الخالي  أسطول البلطيق الروسي في ميناء بالتييسك، وهو الميناء األوروبي الوحيد

حاملة الطائرات غير "ولطالما تمت اإلشارة إليها على أنها . من الجليد في البالد
 .وطريق تجاري إلى روسيا عبر بحر البلطيق" القابلة للغرق 
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كما ُيعتبر الجيب الروسي نقطة عسكرية روسية في أوروبا، إذ يضّم المقر 
الناتو المنتشرة في كّل الرئيسي لألسطول الروسي في البلطيق، لكنه محاط بقوات 

ولمواجهة توّسع حلف شمال األطلسي عززت   .من استونيا والتفيا وليتوانيا وبولندا
موسكو وجودها العسكري في كالينينغراد، ونظمت فيها مناورات مهمة عدا عن 

 نصب صواريخ تحمل رؤوسا  نووية وأنظمة دفاع جوي 

ث أصبح ميناء كالينينغراد إضافة إلى أهميته االستراتيجية االقتصادية، حي
نقطة مهمة من نقاط خط السكك الحديدية المار على طول خط الحزام والطريق، 

ويضم إقليم كالينينغراد مصنعا  للسكك الحديدية، ويوفر   .من الصين إلى أوروبا
الخط الحديدي الرابط بين الصين واإلقليم، مرورا  بكازخستان وروسيا وبيالروسيا 

ومن خالل المدينة، . يقا  تجاريا  سريعا  إلى بلدان الشمال األوروبيوليتوانيا، طر 
تعبر القطارات ليتم تسليم الشحنات مباشرة إلى السفن في ميناء اإلقليم، ثم نقلها 

 .مباشرة إلى الدول اإلسكندنافية أو بريطانيا، وهو ما يقلل تكاليف التشغيل والشحن

الروسي إلى إكمال طوق الهيمنة على كما أن اإلقليم يمثل جزءا  من الطموح 
، التي بدأت "البلطيق"إمدادات الطاقة ألوروبا، وذلك عبر مشروع المحطة النووية 

وُينظر إلى هذا المشروع على أنه مشروع . 2225موسكو إنشاءها في أبريل 
جيوسياسي، تريد موسكو من خالله ضمان السيطرة على إمدادات الطاقة 

طيق، ومن ناحية أخرى مواجهة مشروع ليتوانيا لبناء محطة الكهربائية لدول البل
  .طاقة نووية

 كالينينغراد حصن نووي روسي  

منطقة عازلة "يتمتع جيب كالينينغراد في الغرب الروسي بوضع فريد فهو 
قريبة من أوروبا ويوفر لروسيا فرصة لتهديد أوروبا، إذ تعرف كالينينغراد " طبيعية

الرخوة، ومن المحتمل أن يقدم بوتين على توجيه ضربته  بخاصرة القارة العجوز
حيث تستعرض موسكو ما نشرته . األولى إلى أوروبا، انطالقا  من تلك المنطقة
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 .من أسلحة ومنظومات صواريخ

تلك الورقة تلوح بها موسكو تزامنا  مع غزوها ألوكرانيا، وتصاعد التشنج مع 
فرض عقوبات غير مسبوقة على  إّبان( الناتو)الغرب وحلف شمال األطلسي 

 النظام الروسي

صواريخ إسكندر الباليستية قصيرة المدى، القادرة  2271نشرت روسيا في عام 
على حمل رؤوس حربية نووية في اإلقليم، وقالت حينها إن خطوتها جاءت ردا 

 على خطط الواليات المتحدة لنشر نظام دفاع صاروخي باليستي في أوروبا

لرادار المراقبة الجوية لوسط أوروبا، وهي أيضا مزودة بنظام وتوفر أنظمة ا
، اضافة الى الرؤوس الحربية النووية "622-أس"الدفاع الصاروخي الروسي 

المحمولة على صواريخ قصيرة أو متوسطة المنشورة في الجيب الموجود بقلب 
الذي  أراضي الناتو لروسيا ميزة ضربة أولى أكثر فاعلية، بسبب الوقت المحدود

 تستغرقه الصواريخ للوصول إلى أهدافها في أوروبا

رغم أن موسكو لم تعترف بامتالكها أسلحة نووية في جيب كالينينغراد، لكن 
خلص اتحاد العلماء األمريكيين إلى أن روسيا قامت بتحديث مخبأ  2275في عام 

األقمار لتخزين األسلحة النووية في المنطقة بشكل كبير، بناء  على تحليل صور 
 الصناعية

ولطالما استخدمت روسيا هذا الجيب المعزول لتهديد أوروبا، حيث تستعرض 
تلك الورقة تلوح بها موسكو  . موسكو ما نشرته من أسلحة ومنظومات صواريخ

تزامنا  مع غزوها ألوكرانيا، وتصاعد التشنج مع الغرب وحلف شمال األطلسي 
 .على النظام الروسي إّبان فرض عقوبات غير مسبوقة( الناتو)

أن الجيش الروسي أجرى في كالينينغراد  2222 مايو  8أعلنت موسكو في 
وزعم . محاكاة لعملية إطالق صواريخ نووية على مواقع معادية متخيلة في أوروبا
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الكرملين أن هذه الخطوة كانت ضرورية لمواجهة الوجود العسكري األميركي 
 .المتزايد في المنطقة

، وجه الرئيس الروسي، 2222قواته إلى أوكرانيا في أواخر فبراير  وبعدما أرسل
 .فالديمير بوتين، تهديدات شبه صريحة باستعداده لنشر أسلحة نووية تكتيكية

وكان ديمتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس األمن الروسي الرئيس الروسي 
، "ج فنلنداقوات بحرية كبيرة في خلي"بنشر  2222أبريل  78السابق، قد هدد في 

ال يمكن أن يكون هناك مزيد من الحديث عن وضعية ال نووية لبحر "وقال 
  .، في تهديد صريح بنشر أسلحة نووية في المنطقة خاصة كالينينغراد"البلطيق

 فتيل جديد للتوتر.. حصار كالينينغراد 

إن الشركة لن  2222يونيو  75أعلنت شركة السكك الحديدية الليتوانية، في 
بعد اآلن بعبور البضائع الروسية التي يعاقب عليها االتحاد األوروبي عبر  تسمح

 .األراضي الليتوانية إلى كالينينغراد

 ناتو"ويأتي قرار الدولة العضو في االتحاد األوروبي وحلف شمال األطلسي 

(NATO) " المعزول عن روسيا وليس له حدود -في وقت يخشى فيه سكان اإلقليم
من نقص السلع بسبب تعطل الخدمات اللوجستية بالحد  -هابرية مشتركة مع

األدنى إلى حين إيجاد سالسل نقل جديدة في بحر البلطيق، كون هذا اإلقليم 
 .تتوفر لديه إمكانية الوصول إلى البحر

وتشمل السلع المدرجة في قائمة البضائع الروسية المحظورة من قبل اإلتحاد 
تستوردها كالينينغراد، تتضمن الفحم والمعادن من المواد التي %( 82)األوروبي 

ومواد البناء والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك إجراء تقول ليتوانيا إّنها لجأت إليه بسبب 
 .العقوبات التي فرضها اإلتحاد األوروبي، والتي هي عضو فيها

بشأن  اتفاق ، إلى2222وكان قد توصل االتحاد األوروبي وموسكو في عام 
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روسيا وكالينينغراد، قبل انضمام بولندا وليتوانيا إلى االتحاد األوروبي  السفر بين
ومنذ انضمام ليتوانيا إلى االتحاد األوروبي، بات من المستحيل . 2226في عام 

السفر بين إقليم كالينينغراد وبقية روسيا برا من دون عبور أراضي دولة واحدة 
مناوشات، خاصة مع ليتوانيا،  وكانت هناك. على األقل في االتحاد األوروبي

 .بشأن لوائح العبور

الجدير بالذكر أن الحفاظ على العبور بين روسيا االتحادية وجيب كالينينغراد 
لحصول ليتوانيا على عضوية  الشروط األساسية عبر أراضي ليتوانيا كان أحد

األوروبي االتحاد األوروبي؛ كما أن اتفاقية الشراكة والتعاون بين روسيا واالتحاد 
، لم يتم إلغاؤها، وأن حرية العبور هي أحد المبادئ األساسية 7996يونيو  26في 

 .لمنظمة التجارة العالمية

توالت التهديدات الروسية لليتوانيا واالتحاد األوروبي، على إثر ذلك، إذ لوح 
الكرملين باتخاذ إجراءات إنتقامية، معتبرا  أن ما حصل هو حصار غير مسبوق 

اك للقوانين، مستندا  بذلك على البيان المشترك بين روسيا واإلتحاد األوروبي وانته
ولم يتوقف األمر  .، بشأن المرور بين ليتوانيا وكالينينغراد2222والذي صدر العام 

عند حّد التصريحات، بل استدعت موسكو مبعوث فيلنيوس وسفير اإلتحاد 
 .األوروبي لديها، لإلعراب عن احتجاجها الشديد

وخطوة غير قانونية، حسب تعبير " حصار"وصفت روسيا حظر العبور بأنه 
المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، حيث يعتمد جيب كالينينغراد بشكل 
كبير على الواردات من روسيا لتوفير االحتياجات األساسية، ووفقا  للقانون الدولي 

 .الحصار عمل من أعمال الحرب

سيادة الدولة في مجلس االتحاد الروسي، أندريه  وقال رئيس لجنة حماية
كليموف، إن حلف الناتو يبدأ حصارا  ألحد الكيانات الروسية، بيَدي ليتوانيا، وهو 
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را  على روسيا، يجبرها على اللجوء إلى الدفاع عن النفس وإذا . ما ُيعد عدوانا  مباش 
-ي قامت به فيلنيوس لم يقم االتحاد األوروبي حاال  بتصحيح اإلجراء الوقح الذ

، فإنه بذلك يتبّرأ لنا من شرعية جميع وثائق عضوية ليتوانيا في -عاصمة ليتوانيا
االتحاد األوروبي، ويطلق أيدينا التخاذ قرار بشأن المشكلة التي تسّببت بها ليتوانيا 

 ."عبر فرضها حصار النقل على كالينينغراد، وفق أي وسيلة نختارها نحن

لس األمن القومي الروسي نيكوالي باتروشيف أن روسيا كما أكد رئيس مج
والتي سيكون لعواقبها أثر سلبي خطير " العدائية"سترد على مثل هذه األعمال 

لكنه لم يحدد كيف سترد روسيا، واكتفى . على سكان ليتوانيا، حسب توصيفه
 .بالقول إنها ستكون مشتركة بين الوكاالت الروسية

آمل أن يكون : "م الخارجية الروسية ماريا زاخاروفافيما قالت المتحدثة باس
لدى الليتوانيين بعض بقايا االحتراف في تقييم الوضع، يجب أن يفهموا العواقب، 

 ."وستأتي العواقب لألسف

إن " كما هدد الجنرال الروسي يفجيني بوزينسكي الغرب وبريطانيا، قائال  
ذا أدت المواجهة في ليتوانيا إلى الغرب يلعب بالنار في محاصرة كالينينغراد، وإ

 "اندالع حرب نووية عالمية ثالثة فلن يبقى لبريطانيا وجود

اعتداء   -كَجيب روسي على البلطيق  -إن روسيا تجد حصار كالينينغراد 
كامل األوصاف على سيادتها مباشرة، يتخطى كثيرا  ناحية اختراق سيادتها، أو 

ر الذي عدته استهدافا  لها ولمصالحها، حين ناحية اختراق القانون الدولي، األم
، مبررا  رئيسا  (لوغانسك ودونيتسك)وضعت حماية مواطني جمهوريتي الدونباس 

من ضمن المبررات األخرى، لقيامها بتنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، 
 .متجاوزة بذلك كثيرا  من التقييدات والتعقيدات والصعوبات الدولية

إيما أشفورد لمجلة فورين بوليسي إن روسيا واالتحاد األوروبي  قالت الخبيرة
يغير هذا "ليسا في حالة حرب حاليا ، لكن حصار كالينينغراد يمكن أن 
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وأشارت إلى أنه يتعين على ليتوانيا واالتحاد األوروبي وقف إجراءاتهما  ".التوازن 
. تجارة الداخلية لروسياضد كالينينغراد، ألن نقل البضائع إلى المنطقة ينتمي إلى ال
روسيا مجبرة على ... هذه ليست تجارة مع االتحاد األوروبي، إنها تجارة داخلية 

 " .عبور األراضي األوروبية

 الناتو وتحييد كالينينغراد

دعت العديد من مراكز األبحاث األمريكية إلى االستيالء على كالينينغراد 
ي إذا أراد التحالف حرمان روسيا من وذكرت أن االستيالء على المنطقة أمر أساس

وكانت  . التفوق البري والجوي المحلي، واستخدام ميناء أسطول البلطيق الروسي
أنه يجب على الواليات  2222مارس  72قد ذكرت مؤسسة جيمس تاون في 

المتحدة وحلف شمال األطلسي االستيالء على كالينينغراد، بدءا  من حصار 
ق الطرق والسكك الحديدية عبر ليتوانيا وبولندا ، األوبالست عن طريق إغال

وكذلك قطع أنابيب الغاز الطبيعي إليها ، على أمل إلحداث اضطرابات بين 
الهدف هو إخراج روسيا من قاعدتها . السكان يمكن أن يتبع ذلك هجوم مباشر

 .البحرية الرئيسية التي تحمي وصول روسيا إلى بحر الشمال والمحيط األطلسي

" تحييد"التقرير ليس المرة األولى التي يقترح فيها مركز أبحاث أمريكي هذا 
تقريرها  RAND ، أصدرت مؤسسة2271في عام . كالينينغراد الروسية في صراع

الخاص حول احتماالت نشوب صراع في كالينينغراد، متسائلة عما إذا كانت 
على الوطن هجوم "روسيا ستتعامل حتى مع هجوم على كالينينغراد على أنه 

 ."الروسي

قبل أيام قليلة من بدء روسيا عملياتها في أوكرانيا، نفذت قاذفة استراتيجية 
محاكاة لقصف قاعدة كالينينغراد ألسطول البلطيق  B52H أمريكية من طراز

 .الروسي
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منذ الغزو الروسي ألوكرانيا، حثت ليتوانيا الناتو على زيادة انتشار قواته على 
، قال الرئيس اللتواني جيتاناس نوسيدا إن كتيبة التواجد 2222لفي أبري. أراضيها

بحجم لواء، " على األقل"األمامي المعزز التابعة لحلف الناتو يجب أن تتحول 
 .ودعا إلى تعزيز الحماية لممر سوالكي

وجودها في ليتوانيا، ليصل عدد  2222عززت الواليات المتحدة في مارس 
 .جندي( 7222)د إلى حوالي الجنود المتمركزين في البال
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 سيناريوهات الرد الروسي 

ليتوانيا في خطوتها بحصار كالينيغراد تحرج موسكو أمام مواطنيه، وروسيا 
بين خيار التصعيد الذي قد يخرج عن السيطرة، أو الصمت المهين، أو محاولة 

قة حل األزمة لوجستيا  عبر تسريع عملية اإلمدادات عبر البحر، وهي مسألة مره
ومكلفة وسوف تستغرق وقتا ، فيما يبدو الخيار األكثر ترجيحا ، التفاوض مع 

 .االتحاد األوروبي للضغط على لتوانيا للتراجع عن خطوتها الخطرة

 عملية عسكرية .7

من الناحية العسكرية، وكي تقوم بكسر الحصار عن كالينينغراد، على روسيا 
بين كل من بولندا وليتوانيا  أن تسيطر عسكريا  على المعبر الحدودي البري 

وكالينينغراد وبيالروسيا، بحيث تحتاج إلى موافقة األخيرة أيضا ، وبيالروسيا 
أعربت، في أكثر من مرة بعد اندالع الحرب في أوكرانيا، وعبر رئيسها 
لوكاشينكو، عن استعدادها التخاذ كل اإلجراءات التي تمنع محاصرة روسيا أو 

 .استهدافها

يخشاه الناتو هو هجوم روسيا على ثغرة أو ممر سوالكي، وهو  إن أكثر ما
ميال  من األراضي الحدودية البولندية والليتوانية ( 82)شريط من األرض بطول 

الذي يقع بين كالينينغراد الروسية في الغرب وبيالروسيا الصديقة للكرملين في 
 .الشرق 

تين في حالة نشوب أي ويتوقع الناتو أن الممر قد يكون هدفا  محتمال  لبو 
صراع، واستيالء الروس عليه يمكن أن يعزل ليتوانيا والتفيا وإستونيا في الشمال 

 .البريطانية  The Guardian عن بقية االتحاد األوروبي، حسب تقرير لصحيفة

عضو في الناتو، وبالتالي فإن أي  ليتوانيا المشكلة بالنسبة لروسيا هي أن
من المعاهدة، ( 8)ترض أن يؤدي إلى تفعيل المادة عمل عسكري مباشر ضدها يف
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ما قد يعني أن الحلف بأكمله سيخوض حربا  مع روسيا، قد تتحول لحرب نووية 
 .تدمر العالم

وخالل خطاب حالة االتحاد األخير، تعهد الرئيس األمريكي جو بايدن بالدفاع 
 .من أراضي الناتو" كل شبر"عن 

 روسية اقتصادية وبدائل لوجستيةفك الحصار بطرق سلمية، عقوبات  .2

تستطيع روسيا احتالل ممر سوالكي وليتوانيا بسهولة، ولكن تخشى رد فعل 
الناتو، ومن جهة أخرى، قد تقتنع روسيا بأن خطوة لتوانيا في حصار كالينينغراد 

 إلقحامهي مبادرة ذاتية من دون تنسيق مع الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي، 
لذا قد تلجأ روسيا لضبط النفس، وتستعين . تحاد األوروبي في الصراعالناتو واال

ببدائل أخرى لفك الحصار عن كالينينغراد كالنقل البحري والجوب من أجل ضمان 
تلبية حاجيات سكان اإلقليم، ولكنه أكثر تكلفة وأقل قدرة على نقل البضائع 

 .والبشر

تقريرا تحدثت  2222يونيو  22الروسية في " فزغلياد"وكانت قد نشرت صحيفة 
فيه عن حاجة روسيا إلى أسطول ضخم من السفن التجارية من أجل التغلب على 

وقالت الصحيفة، إن . العقوبات المفروضة عليها من قبل دول االتحاد األوروبي
مساعد الرئيس الروسي إيغور ليفيتن أشار في منتدى سانت بطرسبرغ االقتصادي 

ة عودة روسيا إلى بناء السفن المدنية من أجل تجنب المنعقد مؤخر ا إلى ضرور 
 .تكبد المزيد من الخسائر

من جهة أخرى قد تسعى روسيا الستخدام ورقة العقوبات االقتصادية في حال 
رفضت ليتوانيا التراجع عن قرارها، عبر فرض عقوبات على جميع السلع 

صاديا رئيسيا في كل من الليتوانية، إذ تعد روسيا بالنسبة لها شريكا تجاريا واقت
إضافة إلى تعليق حركة مرور الطاقة من بيالروسيا إلى . الصادرات والواردات
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 .أوروبا

عالوة على ذلك، قد تلجأ روسيا إلى اإلبطال القضائي لمراسيم غورباتشوف 
بشأن استقالل ليتوانيا، واالنسحاب من االتفاقات مع  7997سبتمبر  8الصادرة 

شأن ليتوانيا، كون روسيا اعترفت بحدود الجمهورية البلطيقية االتحاد األوروبي ب
مقابل ضمانات بالعبور المستمر للمواطنين الروس والبضائع الروسية إلى 
كالينينغراد، وبفضل هذا االعتراف، تمكنت ليتوانيا من االنضمام إلى االتحاد 

  .األوروبي وحلف الناتو
اد بضغط أوروبي لمنع توسع نطاق تراجع لتوانيا عن قرار محاصرة كالينينغر 

 الحرب

لمست جدية التهديدات الروسية، وتخشى  والبداية كانت مع برلين التي
التصعيد والحرب المباشرة بين موسكو وحلف الناتو؛ وهو ما يفاقم أزمة الطاقة 

، طالب المستشار األلماني أدوالف شولتز 2222يوليو  1وفي . أوروبا والتضخم في
في  البضائع الروسية تحاد األوروبي برفع القيود المفروضة على نقلليتوانيا واال

كالينينغراد، مشير ا في ختام قمة الناتو بمدريد، إلى أن العقوبات األوروبية تجاه 
 .روسيا يجب أال تطبق تجاه اإلقليم التابع لألراضي الروسية

حثات مبا االتحاد األوروبي وعقب تصريحات شولتز بساعات، أجرى مسؤولو
 .مع ليتوانيا إلعفاء البضائع الروسية المارة عبر كالينينغراد من العقوبات

ووفقا  لهذا السيناريو وهو األرجح، سيكون أمام االتحاد األوربي خيارين، إما 
أن ُتعفى حركة الشحن بين روسيا وكالينينغراد من عقوبات االتحاد األوروبي، أو 

للمنطقة الواقعة بين ليتوانيا وبولندا وبحر  قد تجعل األسباب اإلنسانية استثناء  
 .البلطيق

** 
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 التقييم

يتجه العالم بسرعة نحو تعددية األقطاب كما يتضح من أزمة أوكرانيا 
من المرجح أن يؤدي الصراع بين روسيا . المستمرة واألحداث المرتبطة بها

ويمثل بداية  وأوكرانيا إلى تسريع االنتقال طويل األمد إلى عالم متعدد األقطاب
نهاية النظام العالمي الذي تهيمن عليه الواليات المتحدة والغرب، وهي مقدمة 

 .إلنشاء نظام دولي جديد

من المرجح أن يتشكل الناظم العالمي الجديد من محور صيني روسي في 
ومن المتوقع أن تقود . مواجهة تحالف غربي بقيادة الواليات المتحدة وحلف الناتو

يا عدة بلدان أخرى غير سويسرا إلى إعادة النظر في مواقفها التقليدية أزمة أوكران
بالتزام الحياد أو سياستها بخصوص استقبال الالجئين، مع تهديدها استقرار 

 .االقتصاد العالمي

تريدان روسيا وأوروبا ضمانات أمنية متبادلة، فموسكو تخشى أن يتوسع 
تداعيات أزمة أوكرانيا األمنية حلف األطلنطي باتجاهها، وأوروبا تخشى من 

من المتوقع أن تتحول التوترات بين روسيا الدول األوروبية إلى . واالقتصادية
ا على سلوك الصين تجاه . حرب شاملة وسيكون له تداعيات عالمية وسيؤثر أيض 
وهذه عالمة مبكرة على عودة الحرب الباردة في عالم يتجه بسرعة . تايوان والهند
 .ة القطبيةنحو التعددي

** 

تعد هذه المرة األولى التي يقوم فيها االتحاد األوروبي بتمويل عسكري لتوزيع 
مع ذلك ومع ذلك ، فهناك انقسامات . األسلحة إلى دولة طرف ثالث غير عضو

في تفاصيل المساعدة العسكرية بين الدول األعضاء في االتحاد األوروبي بشأن 
ظهرت مخاوف بشأن  . ها إلى األوكرانييننوع وعدد األسلحة التي يتم توريد

إمدادات األسلحة إلى أوكرانيا فبات متوقعا أن يستمر تدفق األسلحة في أوروبا 
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 بمجرد انتهاء الحرب  وخارجها

لجأ االتحاد األوروبي وألول مرة إلى توجيه الحماية المؤقتة لتوفير المالذ 
. انيا في أعقاب الغزو الروسيلماليين الالجئين األوكرانيين الذين يغادرون أوكر 

وقد قوبل وصولهم بقبول كامل من جانب المجتمع األوروبي ، بما في ذلك 
على المدى القصير، تطرح موجة الالجئين تحديات . األحزاب المعادية لألجانب

تتعلق بالتمويل والتنسيق واإلدارة، وتحديات طويلة األجل لالندماج ، في سياق من 
 .دة الحرب وحجم الالجئين المحتمل أن تخلقهعدم اليقين بشأن م

يرى األوروبيون أن االعتماد على الطاقة هو التحدي المشترك األكثر أهمية 
في التعامل مع روسيا توجد العديد من الخالفات واالنقسامات الكبيرة بين وزراء 
الطاقة األوروبيين سببها قضايا تتعلق بأنشطة سوق الكهرباء، فضال عن توسيع 

ا النظر في قرارات إعادة تصميم أمن . نشطة الطاقة النوويةأ لذلك يجب أيض 
الطاقة في أوروبا والنظر في العواقب طويلة المدى ، ليس فقط بالنسبة لالتحاد 

ا على الدول المجاورة ، وال سيما أوكرانيا  .األوروبي ولكن أيض 

وغيرت . طاولةاألوروبي على النجحت روسيا في طرح مسألة النظام األمني 
وأيقنت . األزمة األوكرانية الطريقة التي يفكر بها األوروبيون بشأن أمنهم

الحكومات األوروبية بحاجة إلى التخطيط لحاالت طوارئ مختلفة لتخفيف العبء 
 .االقتصادي واألمني

** 

تتمثل استراتيجية أوروبا لردع روسيا عن شن غزو آخر ألوكرانيا في جعل 
ا من الردع . أكثر تكلفة بالنسبة للروسمثل هذا التدخل  يتضمن ذلك مزيج 

العسكري في أوروبا الشرقية ، وشحنات األسلحة التي تهدف إلى تعزيز الجيش 
وإن نجاح أي . األوكراني، والتخطيط لسلسلة من العقوبات في مختلف المجاالت

تضحيات  استراتيجية تركز على العقوبات سيعتمد على استعداد األوروبيين لتقديم
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 .اقتصادية

تعتبر الفكرة وراء التصعيد للتخفيف من التصعيد هي أن روسيا قد تستخدم 
ا نووي ا تكتيكي ا مع قوات الناتو ألغراض منع الهزيمة ، أو تعزيز المكاسب  سالح 

ستستخدم . اإلقليمية ، أو حتى تجميد األزمة األوكرانية دون احتمال حدوث المزيد
يعني هذا . ات قوتها الوطنية لتحقيق أهدافها الجيوسياسيةروسيا كل أداة من أدو 

الوضع أن األسلحة النووية الروسية الصغيرة قد تكون مشكلة كبيرة للواليات 
 المتحدة وحلف شمال األطلسي وشركائها في أوروبا

االستنتاجات الروسية حول استهداف الدول األوروبية تدمير الحكومة 
نفسها، يزيد من خطر أن تتخذ موسكو نفسها إجراءات الروسية، إن لم تكن روسيا 

نظر ا ألن اإلستراتيجيات الروسية واألمريكية تحتفظ بخيار استخدام . غير عادية
فقد  -في ظل الظروف القصوى  -األسلحة النووية ضد التهديدات غير النووية 

ال يمكن  قد يبدو مثل هذا السيناريو غير مرجح ، لكن. يصبح القتال سريع ا نووي ا
 .استبعاده

سمح ألغاء بيالروسيا التزامها بالبقاء خالية من األسلحة النووية بعد االستفتاء 
وتعكس الخطوات الروسية حول . باستضافة أسلحة نووية روسية مادي ا  العام
مستوى استعداد القوات النووية االستراتيجية الروسية أهداف روسيا لدرء   رفع

ي من قبل الواليات المتحدة وقوات الناتو في هجومه على التدخل العسكري الخارج
 .أوكرانيا

من المرجح أن تتعامل الواليات المتحدة وحلف شمال األطلسي مع تهديد 
األسلحة النووية الروسية في ساحة المعركة على محمل الجد، واالستعداد على 

اتخاذ المستوى السياسي والعسكري الحتمال وقوع حدث نووي ، بما في ذلك 
وأن تراقب الواليات المتحدة حركة هذه األسلحة عن طريق . إجراءات صارمة

المراقبة عبر األقمار الصناعية ، والكاميرات المخبأة بجانب الطريق ، عمالء 
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 .االستخبارات

** 

توحي التطورات الحالية بأن تفاصيل المشهد السياسي والعسكري لن تكون 
لويح موسكو باتخاذ إجراءات إنتقامية ردا  على واضحة في المستقبل، السيما مع ت

 .حصار كالينينغراد

من غير المرجح أن تتخذ روسيا إجراءات عسكرية لحسم األزمة، فقد تستطيع 
روسيا احتالل ممر عسكريا  بسهولة، ولكن تخشى رد فعل الناتو وتفعيل المادة 

 .الخامسة

إلى دول أوروبية  يسعى األوروبيون جاهدين إلى منع توّسع نطاق الحرب
بيالروسي، وجود خاصرة رخوة  –أخرى، خصوصا  مع وجود حلف روسي 

لألوروبيين في مولدوفا بوجود انفصاليين موالين لروسيا، إضافة  إلى كالينينغراد 
روسيا، فيما يعتبر قرار ليتوانيا قرار انتحاري وذريعة جاهزة لموسكو لعبور ممر 

 .سالوكي

ف هل قرار ليتوانيا مبادرة فردية منها، أم اتخذته ليس من المعرو  اآلنحتى 
باتفاق مع األمريكيين أو شركائها األوروبيين، خاصة أن الطرفين حريصان على 

ولكن هناك مؤشرات قوية أن دول . عدم التصعيد، واالقتراب من سيناريو الحرب
ريد مزيدا  من البلطيق وبولندا تقوم بتصعيد مع روسيا أحيانا  بمبادرة ذاتية، وأنها ت

إقحام للناتو واالتحاد األوروبي في الصراع، األمر الذي يثير تساؤال  هل الواليات 
المتحدة والدول األوروبية الرئيسية على استعداد لرفع مستوى استفزاز بوتين عبر 

 .إحراجه أمام مواطنيه

هناك مخاوف من وقوع سلسلة من ردود األفعال واألفعال المضادة غير 
فقد ترد روسيا بعمل عسكري محدود مثل انتهاك أجواء . بة بين الجانبينالمحسو 

ليتوانيا، فيقابل ذلك برد فعل من الناتو يخرج األمور عن السيطرة، والمفارقة أنه 
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في تاريخ المواجهة بين الناتو مع االتحاد السوفييتي وروسيا على مدار نحو سبعة 
 .حدث فيها اشتباكات أو حرب محدودةعقود، لم يختبر الطرفان النوويان أزمات ي

أن طلقة واحدة يمكن أن تؤدي إلى تراشق  -الروسي والنانو-يعي الطرفان 
بالقنابل النووية، وهو األمر الذي منع إطالق الطلقة األولى التي ال يعرف أحد 

 .عقباها على العالم برمته

** 
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Will Russia-Ukraine conflict prelude the end of US-led world order? 

https://bit.ly/3OFqnYJ 

'World is moving towards multipolarity as evident from Russia-

Ukraine crisis' 

https://bit.ly/3btwP6Y 

Unipolar world order gone forever, Putin says 

https://bit.ly/3HPnBhu 

Ukraine war has side effects on Middle East geopolitics 
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UN to debate move to limit veto power of Security Council 

permanent members 

https://bit.ly/3xWqOai 

How 50 days of Russia’s war in Ukraine changed the world 
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** 

ين دول التكّتللرفع اإلنفاق العسكري ب" مستقلة"بروكسل تكشف عن استراتيجية دفاعية   

https://bit.ly/3nAZslD 

US, UK & Europe have sent Ukraine weapons worth billions. Their 

post-war fate is stoking worry 

https://bit.ly/3NlUjIr 

في تعامل الدول األوروبية مع األزمة األوكرانية وأزمات اللجوء  مقارنة...اللجوء إلى أوروبا
 !السابقة

https://bit.ly/3A3uERE 

The welcome given to Ukrainian refugees: some challenges and 

uncertainties 

https://bit.ly/3ylCTHC 

Europe can replace its lost Russian energy supply with this 
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https://bit.ly/3HVhOGZ 

 دولة باتت بدون غاز روسي 74المفوضية األوروبية تعلن أن 
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** 
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The crisis of European security: What Europeans think about the 

war in Ukraine 

https://bit.ly/3AlMD6j 

 ؟"حالة الحرب االقتصادية"هل ستعلن أوروبا  -أزمة الطاقة
https://bit.ly/39WYQDl 
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3 reasons Belarus is helping Russia wage war against Ukraine 

https://bit.ly/3QMhcHP 

What If Russia Uses Nuclear Weapons in Ukraine? 

https://bit.ly/3OJs4V2 

** 

What will Biden do if Putin goes nuclear? Experts say a nuclear 

response is unlikely but not impossible 

https://nbcnews.to/3bixJ64 

 سنزود بيالروسيا بصواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية: بوتين
https://bit.ly/3u1R5CU 

إذا نشبت حرب " في نصف ساعة"هل الجيش الروسي قادر فعال على تدمير دول الناتو 
 نووية؟

https://bit.ly/3A7o9O0 

 ما حجم الترسانة النووية الروسية؟: روسيا وأوكرانيا
https://bbc.in/3OLkObw 

 ؟ وما سيناريوهات الرد؟"النووي "هل يمكن أن تلجأ روسيا الستخدام 
https://bit.ly/39PJm4h 

 وتين في غزو أوكرانيا؟لماذا تساند بيالروسيا ب

https://bit.ly/3nglcmq 

Why Kaliningrad, Russia's toehold in Europe, could be the next 

flashpoint in its war against Ukraine 

https://cnn.it/3OOJb8s 

 شوكة روسية نووية في ظهر أوروبا.. ادجيب كالينينغر 
https://bit.ly/3ykMwoP 
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https://econ.st/3nD5X7g 

NATO blockades Kaliningrad 

https://bit.ly/3InaYuf 

 شولتس يطالب برفع القيود األوروبية على نقل البضائع من روسيا إلى كالينينغراد
https://bit.ly/3P3zoLl 

Kaliningrad: before the EU and Lithuania reconcile? 

https://bit.ly/3IhkSxF   
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 إمدادات أسلحة الغرب، األهداف والتداعيات
 

 برلين سياسة في تحول األلمانية، األسلحة صادرات

 مناطق إلى األسلحة نقل منع بشأن األمد طويلة ألمانيا سياسة أثارت
 بعد خاصة. األوروبي االتحاد دول بعضو  أوكرانيا من انتقادات ، الصراعات

 في أوكرانيا إلى الصنع ألمانية مدفعية أسلحة نقل على الموافقة عن ألمانيا امتناع
 األسلحة نقل تمنع التي البالد سياسة عن األلمانية السلطات ودافع. األزمة بداية

 في األوكرانية األزمة لحل أخرى  طرق  إيجاد إلى تهدف كانت والتي ، الفتاكة
 .القارة أنحاء جميع

  األلمانية السياسة في تحول

 وهي ،4244 يناير 44 في إستونيا ألمانيا منعت األوكرانية األزمة بداية في
 عسكري  دعم تقديم من ،(ناتو) األطلسي شمال حلف منظمة في لها حليفة دولة

 كييف، إلى المنشأ ألمانية أسلحة لتصدير تصاريح إصدار رفض عبر ألوكرانيا،
 أيضا   برلين ترفض إستونيا، منع غرار وعلى. محتمل روسي لغزو تستعد التي

 .ألمانيا في صنعت األسلحة ألن أوكرانيا، إلى مدافع بإرسال أخرى  لدولة السماح

 من األول الربع خالل أن 4244 أبريل 5 في األلمانية االقتصاد وزارة أعلنت
 أوكرانيا من أكثر ألمانية تومعدا أسلحة على أخرى  دول تحصل لم 4244 العام
 إلى أوكرانيا إلى توريدها تم التي األسلحة قيمة بلغت حيث. وبريطانيا هولندا سوى 

 الرسمية األلمانية للبيانات ووفقا. 4244 مارس نهاية حتى يورو مليون ( 722)
 4244 ومارس يناير بين الفترة في األلمانية األسلحة صادرات فاتورة إجمالي فأن

( 727) من ارتفعت حيث 4247العام من الفترة بنفس مقارنة مرات( 2) تضاعف
 . يورو مليار( 4ر22) إلى مليون 
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 إلى 4244 أبريل 5 في" بيربوك انالينا" األلمانية الخارجية وزيرة ألمحت
 وأضافت. أوكرانيا إلى األسلحة أنظمة من المزيد لتوريد المبدئي بالدها استعداد

 إلى ألمانيا توردها لم أسلحة أنظمة توريد في تنظر لمانيةاأل الحكومة أن" بيربوك"
 في هذا من شيء لديه يوجد ال يكاد الجيش فإن ذلك ومع" قبل من أوكرانيا

 مدرعة جنود ناقالت توريد حول ألمانيا في عام نقاش ويدور". المستودعات
 ىحت" راينميتال" شركة قبل من إصالح إلى ستحتاج"  ماردار"  طراز مستعملة

 .للحرب صالحة تصبح

 للطائرات مضادة صواريخ مثل أسلحة األوكرانية األزمة بدء منذ ألمانيا وردت
 مارس 44 في األلمانية الدفاع وزارة وقدمت. للدبابات مضادة ومدافع
" جيه بي آر" قذيفة( 4222) لتوريد طلبا األلماني االتحادي األمن لمجلس  4244
 بالفعل تسلمت األوكرانية المسلحة القوات. رانياأوك إلى إضافية للدبابات مضادة

 من" ستينغر" طراز جو أرض صاروخ( 522)و للدبابات مضاد سالح( 7222)
 طراز جوي  دفاع صاروخ( 522) إلى باإلضافة األلماني، الجيش مخزونات

 .للجيش قديمة مخزونات من صاروخ( 4122) إجمالي من ستريال

  نيةاأللما السياسة في التحول أسباب

 بالموافقة روسيا ضد موقفها ألمانيا شددت ـ الدولية والضغوط االنتقادات - 
" سويفت" نظام من جزئيا   موسكو واستبعاد أوكرانيا، إلى أسلحة تسليم على

 على فعلها رد اعتبرت النتقادات تعّرضها بعد وذلك البنوك، بين المالية للتحويالت
 منذ التزمت التي ألمانيا في كبيرا   سياسيا   حّوال  ت التسليح قرار ويعد. متساهال   الغزو
 نزاعات، تشهد دول إلى" فتاكة" أسلحة تسليم بعدم الثانية العالمية الحرب نهاية
 تسليم سيتم العملّية، الناحية فممن. جدال   أثارت سابقة استثناءات وجود رغم

. إستونيا اسطةبو " الهاوتزر" ومدافع هولندا، بواسطة الصواريخ كقاذفات األسلحة
 موافقة إلى وتحتاجان ألمانيا من األصل في المعدات هذه الدولتان اشترت وقد
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 . كييف إلى تسليمها من لتتمكنا برلين

 داخل إلى قواتها إرسال على روسيا إقدام: كييف احتالل روسيا محاولة -
 هذه يف النظر إعادة إلى األلمان الساسة دفع كييف، احتالل ومحاولتها أوكرانيا،
 أوكرانيا دعم واختيار عاما، سبعين من أكثر مدى على استمرت التي السياسة
 المتعلقة الخاصة أسبابها لديها كان ألمانيا إن. الروسي الغزو مواجهة في عسكريا
 منخرطة ألطراف األسلحة تقديم وعدم الصراعات عن االبتعاد بسياسة بااللتزام

 في حية تزال ما الثانية العالمية الحرب أهوال أن هو األسباب تلك وأحد. فيها
 فقط والمشاركة بالسلم االلتزام إلى ألمانيا دفعت التي وهي األلماني، الشعب أذهان

 في حصل كما الجدل، أثارت التي الحاالت بعض باستثناء السالم، حفظ مهام في
 .4244 فبراير 41في الكردية البشمركة قوات مع ومؤخرا   افغانستان وفي البلقان

  األسلحة توريد حول ألمانية خالفات
 الرس" األلماني الديمقراطي االشتراكي للحزب المشارك الرئيس جدد
 في أوكرانيا إلى ألمانية أسلحة توريد  حزبه رفض 4244يناير 22 في" كلينغبايل

 الخطوة هذه إن ، الحزب زعيم أكد و. وروسيا بينها القائم العسكري  التوتر ظل
". إغالقه من نتمكن لن ربما باب فتح إلى الحالي الموقف في الذاتب بنا ستؤدي"

 كيف حول الروسي الجانب مع دبلوماسية محادثات إجراء هو اآلن المهم وأن
 أوكرانيا تزويد بأن اعتقاده عن وأعرب ،"أوروبا قلب في حربا نتجنب أن لنا يمكن

  "DW".لـ وفقا" تماما خاطئة إشارة" بمثابة سيكون  بالسالح

 األلماني البرلمان في معارضة كتلة أكبر  المسيحي التحالف  يتهم بينما
 ضد الدفاعية حربها في ألوكرانيا الكافية المساعدة تقديم بعدم  الحاكم االئتالف

 علي ينبغي وال والمقاومة، التصدي  يريدون  األوكرانيين أن التحالف ويرى  روسيا
 غالبية أن ألمانيا في للرأي استطالع نتائج وكشفت. وحدهم يتركهم أن التحالف،

 من لضغوط تتعرض التي أوكرانيا، إلى أسلحة توريد تعارض السكان من كبيرة
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 لـ "SIPRI" السالم ألبحاث ستوكهولم معهد من" فيزمان بيتر" يقول و. روسيا
DW دوال   تزود ال ألمانيا أن صحيحا   ليس أنه الواضح من"  4244 فبراير 2 في 

 فيها تم التي األمثلة من كثير وهناك. باألسلحة نزاع حالة في علةفا جهات أو
 خالل من حتى أو منها، خاص وبدعم الحكومة، بموافقة األلمانية أسلحة تصدير

 ."نفسها الحكومة

 فبراير 42في لقياس" إينزا" معهد أجراه  الذي االستطالع نتائج أوضحت
 أيد%( 44) االستطالع شملهم ممن أشخاص( 5) كل من( 7) نحو أن ، 4244

 شملهم ممن%( 22) رأى. عارضوه% (22) مقابل أوكرانيا إلى أسلحة توريد
% ( 45) أيد فيما اقتصادية، بعقوبات روسيا على الرد يجب أنه االستطالع

 .عسكرية عقوبات فرض أيدوا% ( 1)و دبلوماسية عقوبات فرض

 

** 

 وأوكرانيا؟ روسيا بين االستنزاف حرب تنتهي كيف

 من موسكو فيها غيرت استنزاف، حرب إلى األوكرانية األزمة ولتتح
 باستهداف موسكو هددت حيث لصالحها، الصراع لحسم واستراتيجيتها تكتيكاتها

 تعمل أخرى  ناحية ومن األسود، البحر إلى الوصول ومنع الغربية األسلحة إمدادت
 عسكريا   موسكو واستنزاف األزمة أمد إطالة على األمريكية المتحدة الواليات

 .دوليا   وعزلها موسكو على شديدة عقوبات فرض خالل من واقتصاديا  
  أوكرانيا في روسيا تستنزف واشنطن

 :منها أسباب، لعدة أوكرانيا في روسيا توريط  واشنطن تريد
 واشنطن واكتفاء األزمة أمد إطالة عبر بمحيطهم وإشغالهم الروس استنزاف -

. الروس قوة يستنزف ما وهو الدفاعية، باألسلحة كييف مبدع األوروبية، والعواصم
 الغرب اكتفاء ظل في أكثر سيطول األزمة أمد أن على تدل المؤشرات هذه كل و
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 لصالح الكفة لترجيح تكفي ال البعض اعتبرها دفاعية ومعدات مساعدات بإرسال
 .روسيا ضد أوكرانيا
 االقتصادي نموها جماح وكبح وعزلها موسكو على شديدة عقوبات فرض  -

 الروسي الغاز مشاريع استهداف عبر اقنصديا واستنزافها الطاقة مجال في سيما ال
 عقوبات على وفرض. األمريكية بالطاقة الستبدالها األخيرة ودفع أوروبا إلى

 . دوالر تريليون  بنحو مالية أرصدة تمتلك التي روسيا، مصارف على ستؤثر
 الروسي الجيش استنزاف

 ،4244 مارس 27 في األوكراني االقتصادي االنتعاش مركز حصائيةإل وفقا  
 دوالر مليار( 77.7) عن يقل ال ما روسيا كلفت الغزو من األولى يوما   42 فإن
 من دوالر مليارات( 7) خسر الكرملين أن قدروا. المباشر العسكري  اإلنفاق من

 وخسارة كروز اريخصو  إطالق تكلفة إلى إضافة هذا. المدمرة العسكرية المعدات
 بسبب) القادمة عاما   األربعين مدى على المحتمل اإلجمالي المحلي الناتج

 أكثر أن 4244مارس 77 في أوكرانيا زعمت أوكرانيا وزعمت(. البشرية الخسائر
 قيادة أعلنت. اللحظة تلك حتى الحرب في قتلوا روسي جندي( 72222) من

 الروسية السفينة إغراقها عن ، 4244 مارس 42 في األوكرانية البحرية القوات
 و. الساحلية برديانسك مدينة قرب متواجدة كانت حين آزوف، بحر في ”أورسك“

 .روسية مسّيرة( 52)و مقاتلة( 771)و مروحية(  741) إسقاط تم
 مدى على يتوقف ونفادها روسيا أموال استنزاف أن إلى التقديرات تشير

 كانت إذا ما على حاسم بشكل األمر يعتمد. يةالغرب االقتصادية العقوبات فعالية
 تأتي حيث كبير تحد   هذا. الروسي الغاز واردات حظر على قادرة األوروبية الدول
. روسيا من الطبيعي الغاز من األوروبي االتحاد واردات من( ٪22) حوالي نسبة
 نظام من الروسية البنوك من العديد استبعاد كان إذا ما الواضح غير من أنه كما

 النهاية، في توسيعه سيتم الدولية، المالية التحويالت يتيح الذي ،" سويفت" الدفع
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 . األجنبية بالعمالت مدفوعات لتلقي بديل بال بوتين يترك مما
 القتال" أن 4244 مارس 42 في واشنطن ومقره الحرب دراسات معهد خلص

 وأن. القتالية قوةوال والمبادرة الوقت الروسي الجيش يكلف نفسه ماريوبول في
 الكبرى  والمدن كييف عاصمة على لالستيالء األولية حملتها في فشلت روسيا

 ."للغاية ودامي عنيف" لمأزق  ظروف ا يخلق المتوقف غزوها وأن بسرعة، األخرى 
 أوكرانيا استنزاف

 مارس 27 حتى ألوكرانيا لخسائر محدثة حصيلة الروسية الدفاع وزارة أعلنت
 نحو بلغت األوكرانية القوات خسائر أن أعلنتها التي البيانات أبرز ومن 4244

 كما. جريح ألف( 72) ونحو قتيل ألف( 72) من أكثر منهم شخص، ألف( 22)
 ، البحرية والقوات تقريبا بالكامل األوكرانية الجوية والدفاعات الجو سالح تدمير تم

 أصل من( 7275) تدمير روسيا أعلنت كما. الروسية الدفاع وزارة بحسب
 تدمير إلى باإلضافة مدفعا،( 124)و األوكراني للجيش ومدرعة دبابة( 4272)
 تابعة مروحية( 727) أصل من( 11)و حربية طائرة( 754) أصل من( 742)

 ذلك في بما أوكرانية، عسكرية منشأة( 721) تدمير تم وإنه. األوكرانية للقوات
 .اتصال ومراكز مراقبة نقاط

 الجنرال األوروبي االتحاد في العسكرية اللجنة رئيس" رازيانوغ كالوديو"  يرى 
 يتحاشى الروسي الجيش أن 4244 مارس 77 في األوسط الشرق "لـ وفقا اإليطالي

 وصول انتظار في للوقت كسبا   استنزاف بحرب ويكتفي المدن، إلى الدخول اآلن
 الهجوم هذا مثل لشن الكافية بالقوة ليست الروسية القوات أن وربما اإلمدادات،

  .الالزمة التكنولوجية بالمعدات مجهزة وليست .أوكرانيا مثل بلد على الواسع
  واإلمداد بالتمويل أوكرانية مطالب
 حركة" لدعم واألسلحة والتدريب بالتمويل تزويدها واشنطن أوكرانيا طالبت

 إضافية أموال تخصيص المطالب وتضمنت.  روسيا ضد" األجل طويلة مقاومة
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 جميع في اإلقليمية للمجتمعات التطوعية والتشكيالت المقاومة حركة نظيملت
 مخاوف أثار مما كبيرة، بدرجة الروسي التقدم لوقف كييف تسعى حيث. أنحاء

 تسليح تجاه األمريكية السياسات وتعتبر. وطاحنة طويلة استنزاف حرب من
 أن يمكن جراءاتاإل بعض كانت إذا ما بشأن قانونية بمخاوف مصبوغة أوكرانيا

 اإلدارة وأن. روسيا ضد الحرب في ”مشاركا  ً   مقاتال“ المتحدة الواليات تجعل
 بأسلحة أوكرانيا تزود بأنها الزعم خالل من" حذر موقف" اتخاذ حاولت األمريكية

 .4244 مارس 72 في" هجومية" وليست" دفاعية"
  ؟ االستنزاف حرب تنتهي كيف

 الجيش الستنزاف مستنقع إلى أوكرانيا ويلتح شأنه من العسكري  الوضع هذا
 إلى موسكو يدفع وقد المدنيين، بصفوف كبيرة خسائر في سيتسبب لكنه الروسي،

" حلب" ومدينة" غروزني" الشيشانية العاصمة في فعلت مثلما باألرض مدن تسوية
 من تقترب بأنها شعرت إذا فتكا، أكثر أسلحة استعمال إلى تلجأ وقد السورية،

 في الروسية العسكرية الشؤون  في الخبير" كوفمان مايكل" ويقول. الحرب خسارة
 فقد محسوم، غير األمر أن هي الصادقة اإلجابة" : "CNA "  األبحاث مركز

 وعتادا أكبر جيشا لديها ألن لروسيا سيكون  فيها االنتصار عن يقولون  من سمعت
 تصميما لديها ألن ياأوكران لصالح ستميل الكفة إن يقولون  من ثمة لكن أوفر،
 ."البالد الحتالل الكافية البشرية القوة لديها ليست وروسيا أقوى 

 لمتابعة تحتاجها التي القوة تمتلك تعد لم إذ ، استراتيجيتها  روسيا غيرت
 كييف قرب مراكزها من لالنسحاب دفعها ما وهو متعددة، جبهات على الهجمات

 شرقي على التركيز هو الراهن ياروس وهدف .أوكرانيا شمال في أخرى  ومدن
 ".ممتدة استنزاف لحرب الطريق" يمهد ما دونباس، منطقة وتحديدا أوكرانيا،

 يعتقدان الجانبين فكال قريب، وقت أي في اتفاق عن المحادثات تسفر أن ويستبعد
 الهجمات خالل من رؤيته يمكن ما وهذا االنتصار، تحقيق على قادران أنهما
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 دونباس باتجاه الروسية القوات تموضع وإعادة دةالمضا األوكرانية

 والتداعيات األهداف األسلحة، إمدادات

 إلى الغرب من األسلحة نقل عمليات من كبيرة موجة األوكرانية األزمة أثارت
 األسلحة من دوالر مليار قيمته ما وحدها المتحدة الواليات خصصت فقد. أوكرانيا

 ومعدات أسلحة بنقل أخرى   وأوروبية غربية لةدو ( 42) من أكثر وعدت. ألوكرانيا
 مثل ترسل ما نادرا   الدول تلك وكانت نقلها في ساعدت أو أرسلتها أو أوكرانيا إلى
 .الصراعات مناطق إلى قبل من الكبيرة المعدات هذه

  الغربي والدعم" األوروبي السالم مرفق" آلية تنشيط
 لألغراض العادية ميزانيته باستخدام األوروبي االتحاد معاهدات تسمح ال

 السالم مرفق" آلية  لتنشيط التكتل دفعت األوكرانية األزمة لكن. العسكرية
. يورو مليارات( 5) إلى تصل عسكرية مساعدة بتقديم لها تسمح والتي" األوروبي
 إلى األسلحة وتوصيل لشراء  دوالر ماليين) 522(  األوروبي االتحاد وخصص

 الدفاع أنظمة شمل و". األوسط الشرق " لـ وفقا   4244 مارس 2 في  أوكرانيا
 ويتم. العسكرية المعدات من وغيرها والذخيرة للدبابات المضادة واألسلحة الجوي 
 الوقود، مثل الفتاكة غير اإلمدادات توفير على أخرى  يورو مليون ( 52) إنفاق

 . األولية اإلسعافات ومجموعات والخوذات، الحماية، ومعدات
 بتقديمها المتحدة الواليات وعدت التي األسلحة بين من" جافلين" ريخصوا تعد
 وفقا دوالر مليون ( 222) بقيمة جديدة عسكرية مساعدات حزمة ضمن ألوكرانيا

 الحدود من بالقرب عنه يكشف لم مطار وتحول. 4244 مارس 72 في "BBC"لـ
 لمتعددةا الجهود مباشر بشكل شهد حيث األسلحة، لشحن لمركز األوكرانية
 الجوية الرحالت من قليل عدد من وانتقل  أوكرانيا إلى أسلحة إلدخال الجنسيات

 موقع ويظل. للمطار القصوى  السعة وهي -( 71) إلى يصل ما إلى يوم كل
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 إلى للدروع، المضادة الصواريخ ذلك في بما األسلحة، شحنات لحماية سرا   المطار
 وأعضاء المتحدة الواليات وأرسلت. 4244 مارس 1 في "CNN "لـ وفقا   أوكرانيا
( 4222)و للدبابات مضاد صاروخ ألف( 71) أوكرانيا إلى الناتو في آخرين

 .للطائرات مضاد( ستينغر) صاروخ
  الغربية األسلحة إمدادات تستهدف روسيا
 يمكن قواتها أن" عربية اندبندنت"لـ وفقا   4244 مارس 72 في موسكو أعلنت

 ضخ أن موسكو ترى  حيث. ألوكرانيا الغربية سلحةاأل إمدادات تستهدف أن
 تجعل خطوة إنها خطيرة، خطوة مجرد ليس الدول من عدد من المنظم األسلحة

 وفقا   4244 مارس 72 في روسيا شنت وبالفعل. مشروعة أهدافا   القوافل تلك
 قاعدة الضربات إحدى استهدفت أوكرانيا، غرب على ضربات" نيوز سكاي"لـ
 المعّدات من جزء يعبر حيث البولندية الحدود على الواقعة لعسكريةا" ياروفيف"

 .األوكرانية للقوات الغربية الدول تقّدمها التي
 وفقا    ستوكهولم معهد في األوروبي األمن برنامج مدير" أنتوني إيان" ذهب

 قادرا سيكون  تسليح نظام أي" يوجد ال أنه إلى 4244 مارس 72 في "DW"لـ
 على روسيا تركيز ينصب" بأنه وأضاف". الحالية الحرب نتيجة حسم على وحده

 غير الجوي  والقصف الثقيلة المدفعية استخدام عن فضال   كسالح، المدن حصار
 جديدة تقنيات عن الحديث عند الحذر ضرورة على تؤكد التكتيكات وهذه. الدقيق

 حدود أوكرانيا في الصراع تداعيات تتجاوز أن" أنتوني" وتوقع". المعركة تحسم قد
 .المقبلة السنوات خالل والتسليح األسلحة مبيعات

  المستخدمة واألوكرانية الروسية األسلحة أبرز
 هو "Buratino"بـ الملقب ،"TOS-1 " المرهوبة األسلحة أنظمة أكثر من

. الروسية التقليدية األسلحة ترسانة في المرهوبة األسلحة أنظمة أكثر من واحد
 هجومية مروحية وطائرات وقاذفات مقاتالت الروسي جوال سالح ويستخدم
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 على قادر" كروز كاليبر" كصاروخ هائلة، تدميرية قدرة ذات باليستية وصواريخ
 تجاوز على قدرته إلى إضافة كيلومتر،( 4222)من أكثر بعد على أهداف   تدمير
( 522) إلى مداه  يصل" إسكندر" طراز من وصواريخ. الجوي  الدفاع أنظمة

 أنظمة من تفلتي ل بتقنيات ومزّود المناورة على عالية قدرة ويملك ومتر،كيل
 .هائلة تدميرية بقدرة متفجرا   رأسا   ويحمل الجوي  الدفاع

 الفّتاكة، على المدفعية وحدات من واسعة تشكيلة الروسي الجيش ويمتلك
 اوفق". أكاسيا" ومدفع(  ملم 754و ملم 422) الدفع ذاتي" هاوتزر" مدفع غرار

 عسكرية مساعدات حزم على كييف" وحصلت. 4244 مارس 2 في" يورونيوز"لـ
 صواريخ شملت دفاعية ومنظومات فّتاكة أسلحة بين ما حلفائها، من مختلفة

 صاروخية منصات للدروع المضادة الشهيرة" جافلين" ومنظومة ،" ستينغر""
" صاروخ و. عةمنو  عسكرية ومعدات دفاعية وذخيرة وقنابل خفيفة وأسلحة مضادة

 ". الالسع" أو
 الروسية والدبابات الطائرات لتدمير تحتاجها التي األسلحة إن أوكرانيا أكدت

 األسلحة، من المزيد وإرسال بتعهداتهما بالوفاء وفرنسا ألمانيا وطالبت سريعا ، تنفد
. 4244 مارس 44 في البريطانية، " The Times" صحيفة ذكرته ما وفق

 مساعدة بإرسال بتعهداتها الدول بعض وفاء عدم من أوكرانية مخاوف ثمة وهناك
 الدول، بعض إن األوكراني العالمي المؤتمر رئيس" غرود بول" يقول. عسكرية

" كوليبا ديمترو" التقى وأنه. األسلحة إمدادات في تستمر لم وفرنسا، ألمانيا ومنها
 وستينغر ينجافل صواريخ إمدادات إن له وأكد  أوكرانيا غربي لفيف، في

 ."كبيرة بدرجة انخفضت"
 روسيا ضد أوكرانيا تسليح أهداف
 يحقق أوكرانيا إلى األسلحة نقل إن "Foreign Affairs " مجلة  أكدت

 :وهي هامة، أهداف ثالث
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 هجوم تعطيل وزيادة الروسية األخطاء الستغالل فرصة أوكرانيا منح ـ أوالا 
 بشكل ضعيفة أوكرانيا في الروسية العسكرية الكفاءة كانت اآلن، فحتى. موسكو
 أي روسيا تظهر لم اآلن وحتى للغاية، معقدة الحديثة الحرب أن حيث صادم،

 المادية مزاياها الستغالل التعقيد هذا مع التعامل على قادرة أنها على دليل
  . .الهائلة والبشرية

 النظامب تطيح أن المرجح فمن أداءها، وحسنت روسيا تكيفت إذا إنه ـ ثانياا 
 عمليات لكن أوكرانيا، تتلقاه الذي الدعم مقدار عن النظر بغض كييف في القائم

 .يطاق ال وربما تكلفة، أكثر الروسي الغزو تجعل أن يمكن األسلحة نقل
 عمليات فإن الميدان، من األوكراني الجيش وطرد كييف سقطت إذا إنه ـ ثالثاا 

 الهيمنة لتحدي التمرد تسهل أن يمكن أنها حيث مفيدة، ستظل األسلحة نقل
 باالحتالل القائمة بالقوة لإلطاحة فرصة األوكرانيين وإعطاء البالد على الروسية
 .الذاتي الحكم واستعادة

** 
 األكبر الرابح واشنطن الغربية، األسلحة صادرات

 وبقية روسيا بين عازلة كدولة ألوروبا جيوسياسية أهمية لها أوكرانيا ُتعد
 األوكرانية األزمة بداية منذ واألوروبية الغربية الدول من العديد نقلت لذلك. أوروبا

 وعلى الصراع، لحسم فتاكة أسلحة ضمنها من كييف، إلى عسكرية مساعدات
 كييف لتزويد مخزوناتها إلى واشنطن لجأت ، واألوروبية الغربية الدول غرار

 .كيةاألمري للشركات األسلحة هذه ثمن تسديد وتم فتاكة بأسلحة
  لكييف" فتاكة" أسلحة تسل م واستراليا وكندا المتحدة الواليات
 1 في" كارلو مونت"لـ وفقا  , األمريكية الدفاع وزارة كشفت ـ المتحدة الواليات

 طراز من طيار بدون  طائرات استخدام على األوكرانيين تدرب إنها 4244 أبريل
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"AeroVironment Switchblade " تطير واحدة مرة تستخدم مسيرات وهي 
( 722) بالفعل األمريكية اإلدارة وأرسلت. بها االصطدام عند وتنفجر أهدافها إلى

 برأس الخفيفة والمركبات األفراد لمهاجمة المصممة المسيرات هذه من سلسلة
 .ملم( 22) لقنبلة مكافئة قوة يحمل حربي

 ةالعسكري المساعدات من حزمة تقديم 4244 مارس 72 في واشنطن قررت
 األسلحة تمثل. أوكرانيا إلى أبعد مدى ذات أسلحة وإرسال دوالر مليار بقيمة
 ورفع أوكرانيا، عن الدفاع في للمساهمة وحلفائها المتحدة للواليات مهمة وسيلة
 أوكرانيا وإعطاء مباشرة، روسيا مع االشتباك دون  من الروسي العدوان تكلفة

 Foreign"لـ وفقا   للمخاطر الناتو تحمل دون  الروسية القوات لصد فرصة

Affairs" آلية عن ،"بوليتيكو" لموقع ووفقا الحديث ويدور. 4244 مارس 72 في 
 مساعدات تقديم من األمريكية الحكومة لتمكين" بايدن جو" األمريكي الرئيس أمر

 إمداد لواشنطن سيتيح وذلك البنتاغون، مخازن  من أخرى  دولة إلى عاجلة عسكرية
 .بالسفن خاصة ومعدات برادارات كييف

 عدد دخول وكييف، موسكو بين أوكرانيا في الدائرة المعارك شهدت ـ أستراليا
 األوكراني الرئيس وطلب. عالية تدمير بقدرات تتميز الفتاكة األسلحة من

. المدرعة" بوشماستر" بمركبات بالده إمداد أستراليا من" زيلينسكي فولوديمير"
 تقديم أكدت كما عددها، تحديد دون  المركبات تلك سالبإر  بالتعهد أستراليا ورّدت

 طائرات تتضمن لكييف، العسكرية المساعدات من إضافية دوالر مليون ( 45)
 .4244 أبريل 2 في عربية نيوز سكاي عن نقال   طيار بدون 

 وفقا   4244 مارس 7 في" ترودو جاستن" الكندي الوزراء رئيس كشف  كنداـ
 مطورة وذخيرة للدبابات مضادة بأسلحة أوكرانيا كندا  تزويد عن" كارلو مونت"لـ

 الدفاع وزارة وأكدت.  أوكرانيا إلى فتاك غير ودعما أسلحة كندا وأرسلت. لدعم
 السالح أنظمة من( 722)وإرسال ألوكرانيا، الفتاك الدعم من المزيد نقديم الكندية
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 . صاروخ( 4222)و" جوستاف كارل" للدبابات المضاد
  أوكرانيا إلى أسلحة أرسلت التي األوروبية الدول أبرز

 بريطانيا أن 4244 أبريل 1 في "thetimes"  صحيفة ذكرت ـ بريطانيا
 في الدراسة قيد الخيارات إن و. أوكرانيا إلى مدرعة مركبات إلرسال خططا   تضع
 مثل عربة أو ،"ماستيف" مثل مدرعة، دورية مركبة إرسال تشمل الدفاع وزارة

 كما. المدى بعيدة دورية أو استطالع كمركبة استخدامها يمكن لتيا ،"جاكال"
 البحرية تستخدمها صواريخ إرسال 4244 أبريل 2 في "thetimes"  أكدت

 قبالة المتمركزة السفن استهداف يمكنها استشعار بأجهزة مزودة البريطانية الملكية
 إضافي، صاروخ( 2222)  إرسال البريطانية الحكومة أكدت كما. أوكرانيا سواحل

 لندن قررت التي الدفاعية الفتاكة األسلحة في الضعف من بأكثر زيادة يمثل ما
 .األوكرانية األزمة بداية منذ بها كييف تزويد

 للدبابات، مضاد صاروخ( 2222)ب أوكرانيا زودت أن لبريطانيا وسبق
 لستحص أو حصلت التي الصواريخ عدد آالف( 72) من أكثر إلى يرتفع وبذلك
 .4244 مارس 42 في" الحرة"لـ وفقا لندن من كييف عليها

( 52) نقل عن 4244 أبريل 7 في  األلمانية الدفاع وزارة كشف ـ ألمانيا
 أعلنت قد وكانت. كييف إلى تشيكية شركة من " PbV-501" النوع من مركبة

 خصواري قاذفة( 7222)بـ أوكرانيا تزويد 4244 فبراير 42 في األلمانية السلطات
   . روسيا مواجهة في لمساعدتها" ستينغر" طراز من جو-أرض صاروخ( 522)و

( 5222) إرسال 4244 مارس 42 في السويدية السلطات أعلنت ـ السويد
 أوكرانيا إلى للدروع مضادّ  أوكرانيا إلى إضافية سالح قطعة آالف

 الدبابات من العديد تفجير في الصنع التركية الطائرات نجحت ـ تركيا
 دفاعات روسيا أقامت أن بعد فاعلية أقل أصبحت لكنها الروسية، المدرعاتو 

 عام في أوكرانيا إلى الطائرات هذه بيع في تركيا بدأت. المعركة ساحة في جوية
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 التقديرات لكن عددها، عن الكشف األتراك المسؤولون  ورفض. 4277
" الحرة"لـ وفقا ئرةطا( 52) إلى يصل ما لديها أوكرانيا أن إلى تشير واإلحصائيات

 .4244 مارس 72 في
 لتمويل يورو مليون ( 252) يخصص االتحاد خصص ـ االوروبي االتحاد

 4244 مارس 4 في" يورونيوز"لـ وفقا أوكرانيا لى أسلحة وتسليم شراء
 أسلحة إرسال" التشيك جمهورية" قررت  ـ والدنمارك هولندا التشيك جمهورية

( 422) إرسال نيتها هولندا أعلنت كما أوكرانيا لىإ  دوالر مليون (  2.1)  بقيمة
 أرسلت. أوكرانيا إلى ( Stinger) طراز من للطائرات مضاد أمريكي صاروخ

 أولية إسعافات مجموعة 122 و الرصاص من واقية سترة 4222 الدنمارك
 .4244 فبراير 42 في األوكراني الجيش إلى عسكرية

 يناير 42 في" عربية ندبندنتا"لـ وفقا واشنطن سمحت ـ البلطيق دول
 وأسلحة الصنع أميركية صواريخ بإرسال وإستونيا والتفيا ليتوانيا من لكل  4244
 للدبابات المضادة" غافلين صواريخ" بنقل إلستونيا يسمح حيث. أوكرانيا إلى أخرى 

 ."ستينغر" صواريخ بإرسال لليتوانيا سيسمح بينما أوكرانيا، إلى
  األكبر الرابح أمريكا
 4244 أبريل 1 في" عربية نيوز سكاي" عن نقال    المتحدة الواليات تسعى

 في تتمثل استراتيجية أهداف تحقيق في أوكرانيا في الدائرة الحرب من لالستفادة
 شرقا ، القديم األميركي التمدد وتزيد البلطيق، ودول أوروبا بشرق  دائمة قواعد إنشاء

 مع األميركية، للقوات دائمة قواعد إنشاء عبر وذلك . األوروبيون  تكاليفها ويتحمل
 دول استعداد مع بالتزامن. أقل وتكلفة دائم تأثير على للحصول الجنود نشر تناوب

 .ثمنها ودفع  القواعد تلك لبناء  دائمة قواعد إلنشاء رومانيا، أو بولندا أو البلطيق
 ةاألسلح مصنعي أن إلى 4244 أبريل 2 في "FRANCE24" وكالة تشير
 من وغيرها والمسّيرات الصواريخ آالف من مباشرة مكاسب اليجنوا األميركيين
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 األمد على كبيرة أرباح لتحقيق يستعدون  أنهم إال أوكرانيا، إلى ترسل التي األسلحة
 وتشير. باألسلحة روسيا ضد دفاعاتها لتعزيز الساعية الدول تزويد عبر البعيد

 األميركية الشركة أسهم ارتفاع إلى 4244 مارس 41 في العالمية البورصة بيانات
 شركة جانب إلى%( 72) بنحو" ستينغر" لصواريخ الُمصنّ عة" تيكنولوجيز رايثيون "
 بنسبة للدبابات المضادة" جافلين" لصواريخ الُمصنّ عة األميركية" مارتن لوكهيد"
(2 .)%  

 لكبيرا التدهور" بأن 4247 مارس 72 في" DW"لـ وفقا  "ويزمان"  أوضح 
 زيادة في رئيسيا   دورا   لعب قد وروسيا، األوروبية البلدان معظم بين العالقات في

 من) احتياجاتها سد تستطيع ال التي الدول بين خاصة أوروبا إلى األسلحة واردات
 هذا عند األمر يتوقف ولم". المحلي إنتاجها طريق عن كامل بشكل( األسلحة

 في األهمية من كبير بقدر يتسم  دورا   األسلحة صفقات لعبت إذ المستوى،
 الرئيسي األسلحة مورد المتحدة الواليات فكانت" األطلسي عبر األمنية العالقات"

 كانت وربما. والمقاتالت الجوي  التسليح عن الحديث عند خاصة األوروبية للبلدان
 إجماال طلبت وهولندا والنرويج بريطانيا أن هو الصدد، هذا في األوضح األرقام

 (.25F) طراز من أمريكية مقاتلة( 17) قرابة
** 

 التقييم

 المتمثلة لسياستها تاريخي تغيير إجراء إلى ألمانيا ألوكرانيا الروسي الغزو دفع
 سياسة عن ألمانيا تراجعت إذ. الصراعات مناطق إلى أسلحة إرسال عدم في

 الغزو إن برلين ورأت ، الصراع مناطق إلى أسلحة إرسال بعدم تقضي تاريخية
 في للخطر بأكمله القومي األمن عّرض تاريخية لحظة كان ألوكرانيا الروسي

 .الثانية العالمية الحرب بعد أوروبا
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 بعد السيما األوكرانية، األزمة مسار في مفاجئ تغيير بمثابة القرار األلماني
 سيالرو  التهديد من الرغم على األزمة بداية في األولي بموقفها برلين تمسكت أن

 .األطلسي شمال وحلف األوروبي االتحاد في الحلفاء من والضغط المتزايد
 األلمانية الحكومة أن تصديقهم وعدم الحلفاء من الدولية والضغوط االنتقادات

 برلين جعلت. الفتاكة والذخيرة األسلحة لتوريد الشامل اإلذن منح في تباطأت
 المدن تطوق  روسيا أن لحقيقة هتنتب وأن ، أسلحة إرسال عدم في سياستها  تراجع

 .كييف في الحكومة بإسقاط وتهدد األوكرانية
 العسكرية المساعدة في سريعة زيادة  األلمانية السياسة في االنعكاس يعني قد

 يتم القارة في والذخيرة األسلحة من كبيرة أجزاء أن حيث ، ألوكرانيا األوروبية
 .نقلها على كبيرة سيطرة برلين يمنح مام ، ألمانيا في األقل على جزئي ا تصنيعها
 جميع على الموافقة بالضرورة يعني ال المتغير برلين موقف فإن ، ذلك ومع

 من فبات. حدة على طلب كل في البت يتم حيث ، األسلحة شحنات طلبات
 الفتاكة األسلحة من شحنات بنقل الخاصة الطلبات مع التعامل يتم أن المتوقع

 الطلبات على المختصة األلمانية السلطات توافق وأن ،" قصوى  ةأولوي"بـ ألوكرانيا
 .تأخير دون   فور ا

** 
 روسيا أن اعتقدت التي الغربية واالستخباراتية العسكرية التقييمات أن ثبت

 حيث ، صحيحة غير أوكرانيا من كبير جزء على وتسيطر بسرعة كييف ستسقط
 عانى. مفاجئة مقاومة ، الناتو بأسلحة المدعومة ، األوكرانية القوات أظهرت
 من ينسحب وهو والمعدات القوات في عادية غير خسائر من الروسي الجيش
ا قواتها بعض لنقل موسكو دفع ما . األوكرانية العاصمة حول مواقعه  عن بعيد 
 االستيالء في حظوظها عن الحالي الوقت في روسيا تتخلى يبدو ما وعلى كييف
 .أخرى  مرة تمركزها وإعادة واستراتيجيتها تكتيكاتها ويرلتغيير و تط العاصمة على
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 األوروبية الدول واكتفاء أوكرانيا، في المكاسب من القليل روسيا إحراز ومع
 فإن ، أوكرانيا لصالح الصراع حسم أجل من الفتاكة باألسلحة كييف بإمداد

ا يتحول بات الصراع  تسعى حيث.  بها التنبؤ يصعب  "استنزاف حرب" إلى سريع 
 لألفراد التدريجية الخسارة خالل من الخصم استنزاف إلى وكييف موسكو فيه

 الشرق  على لقواتها روسيا تركيز هو السيناريوهات وأحد. واإلمدادات والمعدات
 إلى يؤدي قد مما ، أخرى  أوكرانية مدن لتحطيم المدى بعيدة صواريخ واستخدام

 .األمد طويل صراع
 النمو كبح ستعني أوكرانيا في روسيا فهزيمة وسيار  استنفاد تحاول واشنطن

 ومع. روسيا لتحييد كبير حد إلى أخرى  طريقة وهي ، واقتصاديا عسكريا الروسي
 الخطوات بعض اتخاذ تم حين في. الروسية الطاقة على بشدة تعتمد أوروبا ذلك

 في نقص حدوث احتمالية من يزيد المطول الصراع فإن ، التبعية تلك لتقليل
 .الركود في القارة يغرق  قد أنه من بارزون  أوروبيون  قادة حذر ما وهو لوقود،ا

** 
 "Stingers " مثل جو - أرض صواريخ من اإلمدادات من المزيد تعد

 معدات وكذلك ، األهمية بالغ أمرا   " Javelin " مثل للدبابات المضادة واألسلحة
 أمدادات تساعد أن في حلفاؤهاو  المتحدة الواليات تأمل لذلك ، اآلمنة االتصاالت

 عن وتراجعها روسيا ردع على لقتصادية عقوبات فرض إلى باإلضافة األسلحة
 .األوكرانية األزمة حسم في كبير تأثير لها يكون  وأن األوكراني الغزو

 المعركة ساحة إلى الوصول في والغربية األوروبية األسلحة امدادات استمرار
. روسيا مع أوسع حرب إلى تؤدي أن شأنها من رةخطي استراتيجية األوكرانية

 الحرب منذ وأوروبا روسيا بين مواجهة أسوأ تأخذ أن الخطوة هذه لمثل ويمكن
 .متوقعة وغير جديدة مرحلة إلى الباردة

 سبيل فعلى روسيا من" حدة أكثر" فعل ردود يثير أوكرانيا تسليح يثير وقد
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 الجيش من األكبر الجزء وعزل المدن محاصرة الروسية القوات  حاولت قد المثال
 أن كما. صعوبة أكثر اإلمداد إعادة يجعل مما ،" دنيبر" نهر شرق  األوكراني

 تقدم مع العسكرية الشحنات استهداف في روسيا توسع أن من مخاوف هناك
 دول وإحدى موسكو بين المباشرة المواجهة خطر من زاد مما ما يزيد هجومها

 الناتو
** 

 سياسات عن كألمانيا األوروبية الدول بعض تراجع إلى األوكرانية األزمة أدت
 من العديد وقدمت. النزاعات مناطق في فتاكة أسلحة تصدير أي بحظر تقضي
 فتاكة أسلحة تتضمن عسكرية مساعدات أوكرانيا إلى والغربية األوروبية الدول
 أمام األوكرانية القوات صمود في األسلحة تلك وساهمت. األوكرانية األزمة لحسم

 .الكثيرون  يتوقعه لم بشكل الروسية القوات
 المساعدات من مزيد إلى أوكرانيا ستحتاج الصمود، ذلك في لالستمرار

 لتشمل تتصاعد قد الحرب أن في يتمثل خطرا   معه يجلب وهذا  واألوروبية الغربية
 باستهداف سيةالرو  التهديدات بعد السيما. جديد مستوى  إلى الصراع يأخذ ما الناتو

 .لكييف المرسلة الغربية األسلحة شحنات
 ضد البيولوجية الحرب استخدام إلى روسيا تلجأ أن من مخاوف هناك

 ذريعة روسيا تخترع أن من األوروبية الدول مسؤولو يخشى حيث ، أوكرانيا
 أخرى  دولة أي أو أوكرانيا، ضد إما ، نووية حتى أو ، كيميائية أسلحة الستخدام

 .مباشرة بمواجهة روسيا عرتش إذا
 والدول أوكرانيا إلى األسلحة تصدير عمليات في األكبر الرابح واشنطن وتظل

 تحقيق األمريكية األسلحة شركات نحقق جهة فمن. الناتو داخل الحلفاء
 أوروبا في والتوسع التمدد واشنطن تضمن أخرى  جهة ومن. كبيرة وكاسب  أرباح
 .البلطيق ودول أوروبا شرق   مةدائ عسكرية قواعد إنشاء عبر
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 الهوامش
 

Germany will fast track its decision making on arms exports to 

Ukraine - Die Welt 

https://reut.rs/3DJlppE 
Germany Makes Historic Shift on Weapons to Ship Ukraine Arms 

https://bloom.bg/3J9sNMh 
 ألوكرانيا أسلحة توريد تعارض ألمانيا في كبيرة غالبية: استطالع

https://bit.ly/37ovwEo 
 "سويفت" نظام من جزئيا   موسكو واستبعاد ألوكرانيا" فتاكة" أسلحة تسليم تجيز ألمانيا

https://bit.ly/3xegaN 

** 

Russian Strategy in Ukraine Shifts After Setbacks, and a Lengthy 

War Looms 

https://on.wsj.com/3vhEPhN 
 موسكو؟ الحرب هذه تكلف كم: وأوكرانيا روسيا

https://bbc.in/3DVtOXn 
 استنزاف حرب إلى روسيا لجوء من يحّذر األوروبية العسكرية اللجنة رئيس

https://bit.ly/3LyS6sG 
 الروسي الجيش تعثر يعّوض التدمير": استنزاف حرب"لـ يتحول أوكرانيا اجتياح

https://bit.ly/3LKAfy 

** 

 أوكرانيا؟ إلى الغربية السالح إمدادات تصل كيف
https://bit.ly/3NNdNqC 

 إلى أسلحة إلرسال الجنسيات متعدد مركز إلى يتحول الشرقية أوروبا في" سري  مطار"
 أوكرانيا

https://cnn.it/3u4VLsl 
 ألوكرانيا األسلحة إمدادات باستهداف تهدد موسكو

https://bit.ly/3qZzLNI 
 ألوكرانيا الروسي الغزو في المستخدمة األسلحة أبرز إلى تعرف

https://bit.ly/36Nqmlt 
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 الحرب ميزان تغير" فتاكة أسلحة"بـ.. روسيا تتحدى أوكرانيا
https://bit.ly/3uTIdyR 

 لمواجهة الغرب إمدادات تأخر من متخوفة كييف.. أوكرانيا من ”بسرعة تنفد“ األسلحة
 الروسي الهجوم

https://bit.ly/3iZnzrG 
 !الدفاع نفقات وتزيد تتسلح وأوروبا سالحه ينزع العالم

https://bit.ly/3DDcO7N 

** 

 أوكرانيا إلى مدرعة عربات إرسال إمكانية تبحث بريطانيا
https://bit.ly/3LSH2qe 

 األسترالية؟" بوشماستر" مدرعات األوكراني الرئيس طلب ماذال
https://bit.ly/3j5TI0G 
Arming Ukraine Is Worth the Risk 

https://fam.ag/3DBUego 
 !لسالحبا أوكرانيا تزويد على توافق ألمانيا.. تحول نقطة

https://bit.ly/3x3oq2E 
 إضافي صاروخ آالف بستة أوكرانيا تزود بريطانيا

https://arbne.ws/3LJ94ET 
 البلطيق دول من أوكرانيا إلى أميركية أسلحة

https://bit.ly/3x4CFEy 
 ؟"بها موثوق  عظمى قوة"كـ األوروبي االتحاد أوكرانيا حرب كّرست هل

https://bit.ly/3j1mvDw 
Russian missiles hit Ukraine’s key port of Odesa 

https://bit.ly/35G5SKO 
 !الدفاع نفقات وتزيد تتسلح وأوروبا سالحه ينزع عالمال

https://bit.ly/3DDcO7N 
 كييف إلى عسكرية مركبات بيع على توافق برلين

https://bit.ly/3KbhEM3 
 الروسي؟ والغز  لصد أوكرانيا استخدمتها التي األسلحة ما

https://arbne.ws/3x1rnRq 
 ألوكرانيا وذخيرة فتاكة أسلحة لشراء الدوالرات ماليين تخصصان وكندا أستراليا

https://bit.ly/36RC7qM 
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 أوكرانيا؟ األمريكي الجيش ابه زود التي االنتحارية Switchblade مسّيرات هي ما
https://bit.ly/3KqqIwG 

 أوكرانيا حرب من لالستفادة أميركا خطة.. أوروبي بتمويل قواعد
https://bit.ly/3v2Vk1 
Arming Ukraine Is Worth the Risk 

https://fam.ag/3DBUe 
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 في تحول من هل ـ األوروبي واالتحاد أوكرانيا أزمة
 واألمنية؟ الدفاعية السياسات

 
 االنقسامات والخالفات

ا األمن في أوروبا  ال تهدد أزمة أوكرانيا استقرار كييف فحسب، بل تهدد أيض 
ت حادة بين الحلفاء الغربيين وبالرغم من ذلك برزت انقساما. والنظام الدولي

بخصوص كيفية التعامل مع روسيا، على خلفية استمرار التصعيد العسكري في 
والتزال هناك ردود فعل أوروبية متباينة تجاه إمدادات الطاقة الروسية . أوكرانيا

وتوريد األسلحة األوكرانية ألوكرانيا بالتزامن مع اتهامات بتجنب العديد من القادة 
 .ين إبداء مواقف صارمة خوف ا من أن تستفز روسياالغربي

 انقسامات حول إمدادات الطاقة 
تنقسم دول االتحاد األوروبي حول السرعة التي ستنهي بها االعتماد على 

واليزال االتحاد األوروبي يعتمد بشدة على النفط والغاز  .إمدادات الطاقة الروسية
فألمانيا . لى مجاالت عمل أخرى الروسيين في الوقت الذي طّبق العقوبات ع

 4244لنت أنها ستكون قادرة على تجاوز حظر نفطي روسي بحلول نهاية عام عأ 
" ذات أهمية أساسية"ـ بالرغم أن ألمانيا ترى أن واردات النفط والغاز بأنها 

بينما تعارض دول كالمجر مثل هذه الخطوة، قائلة إنها لن . لالقتصاد األوروبي ـ
مايو  2في  "BBC"ت التي قد تعّرض اإلمدادات إلى الخطر وفقا لـتدعم اإلجراءا

4244. 
 :وهناك نوعان من التحديات الرئيسية التي تواجهها الدول األعضاء

  أوال  كيفية دفع ثمن الطاقة الروسية بطريقة ال تخرق عقوبات االتحاد
 األوروبي أو تقوضها
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 البتعاد عن االعتماد ثانيا  كيفية الحصول على مصادر بديلة وتطويرها ل
 .على روسيا

يظهر أن الحرب الروسية تتجه لتفريق دول االتحاد في جزئية البحث عن 
بدائل للغاز الروسي، إذ بدأ كبار المستهلكين في أوروبا إجراء مفاوضات فردية 

هذه المفاوضات الفردية قد تكون انتصارا روسيا .من المنتجين للفوز بعقود جديدة 
مثل في إفشال جهود قيادة المفوضية األوروبية بمفاوضات موحدة غير مباشر، يت

وبينما اتجهت ألمانيا منذ .لتوقيع عقود جديدة للغاز الطبيعي مع منتجين آخرين 
إلى دول الخليج العربي وبالتحديد قطر لتعويض الغاز الروسي،  4244مارس 

 .صر والكونغو ونيجيرياذهبت إيطاليا إلى أفريقيا وبالتحديد إلى الجزائر وأنغوال وم
وأمام هذه الجهود الفردية، قد تجد غالبية دول التكتل نفسها في وضعية العجز 
عن توفير حاجتها من الطاقة لعدم وجود عالقات قوية أو شراكات بينها وبين 

 .4244أبريل  41في " العرب اللندنية"الدول المنتجة وفقا لـ
فرض عقوبات إضافية ضد روسيا فشل القادة األوروبيون في االتفاق على 

في القمة األوروبية التي انعقدت في العاصمة البلجيكية، بروكسل وحضرها 
يعكس لوجود مواقف مختلفة بين أعضاء االتحاد  ما ".جو بايدن"الرئيس األمريكي 

األوروبي حيث أصبحوا قلقين بشكل متزايد من عواقب مثل هذه اإلجراءات بالنظر 
على  تعدياتهالية التي يواجهونها بسبب األزمة األوكرانية ومدى إلى التحديات الحا

دول االتحاد األوروبي غير متفقة جميعها أيضا . قطاعات الطاقة بشكل خاص
مارس  22في " يورونيوز"على فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي وفقا لـ 

4244 
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  النظام السياسي فى روسيا وتغييرخالفات حول الدعم العسكري 
رفضت سويسرا طلبين قدمتهما ألمانيا إلعادة تصدير ذخيرة سويسرية الصنع 
إلى أوكرانيا، وهو األمر الذي أثار الكثير من الجدل حول مبدأ الحياد الذي تتبناه 

حيث أكدت أمانة الدولة السويسرية للشؤون .  4244في  "DW" سويسرا وفقا لـ
ي منح تراخيص تصدير األسلحة والتي لها كلمة الفصل ف (SECO) االقتصادية

والتوقيع عليها، أن الحكومة األلمانية تقدمت بطلبين إلعادة تصدير ذخيرة 
ويعتقد أن تلك الطلبات تتعلق بالذخيرة المستخدمة . سويسرية الصنع إلى كييف

ألمانية الصنع وهي الدبابات التي " ماردر"في المركبات القتالية المدرعة من طراز 
 .طلبتها كييف

ان هناك العديد  4244ابريل  42في  "BBC" خلص تقرير نشرته
االنقسامات بين الحلفاء الغربيين حول أزمة أوكرانيا ومن أبرز االنقسامات التي 

 تناولها التقرير
ترفض بريطانيا فكرة الضغط من أجل  :تغيير النظام السياسي فى روسيا

إلزاحة الرئيس  الضغط يكون الهدف هو وترى أن ال. تغيير النظام في موسكو
أو تغيير السياسة في روسيا بينما تضغط واشنطن في " بوتين فالديمير" الروسي

 .هذا االتجاه بشكل متزايد
يتفق الحلفاء الغربيين إلى حد  كبير في دعم أوكرانيا : دعم روسيا عسكرياا 

ر فهناك بعض الدول تعارض توفي. لكن االنقسام في تفاصيل هذا الدعم. عسكريا  
األسلحة الثقيلة لكييف، بحجة إلى إطالة مدة الحرب وإراقة الدماء فيما يزيد 

 .آخرون من إرسال شحنات من األسلحة الثقيلة ومن الذخيرة
االنتباه إلى تصريحات ممثلي البنتاغون على وجه  "هال براندس" لفت الكاتب

الخصوص، والتي تؤكد أن كييف تستخدم كل يوم ما يعادل أسبوعا من 
هذا يترك الدول "وبحسب الكاتب فإن  .احتياطيات الذخيرة المضادة للدبابات
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إرسال إمدادات إضافية إلى أوكرانيا، أو التقليل من : الغربية أمام خيار صارم
 ."القدرات المحدودة التي قد تحتاجها للدفاع عن نفسها

 عدم وجود ألية موحدة الستقبال الالجئين والتفاوض مع روسيا 
في " وحدة صف نادرة"ح االنقسام ليخّيم على العالقات األوروبية بعد عاد شب

أبريل  2في " أ ف ب"وذكرت وكالة . بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
واتهام الرئيس الفرنسي بالتفاوض مع الرئيس . أن ألمانيا اتهمت باألنانية 4244

المقرب " فيكتور أوربان"ون انتخاب ، فيما أعاد الهنغاري"فالديمير بوتين"الروسي 
الرهان بسيط وبالغ األهمية في "وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أن . من روسيا

هل يجب التوقف عن شراء الطاقة من روسيا رغم تواصل اعتماد : الوقت نفسه
 ."العديد من الدول األوروبية عليها من ألمانيا إلى سلوفاكيا

ي تم إصدارها لالجئين أوكرانيين من أجل وصلت عدد تأشيرات الدخول الت
تأشيرة، في الوقت الذي وصفت فيه ( 52)المجيء إلى المملكة المتحدة، إلى 

" بريتي باتيل" وواجهت . األزمة بأنها األسوأ في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية
 وزيرة الداخلية البريطانية بعض المساءلة بسبب انخفاض عدد التأشيرات، فيما

تورطت في خالف مع فرنسا بشأن الالجئين العالقين في كاليه من دون تأشيرات 
مارس  1في  "اندبندنت عربية"دخول تسمح لهم بعبور القنال اإلنجليزي وفقا  لـ

4244. 
 تردد حول عضوية أوكرانيا في االتحاد األوروبي

أن تبدو المجر العضو األكثر ترددا  لعدم رغبتها في إزعاج روسيا، إال 
التشكك الفرنسي واأللماني يظل هو العائق األكبر الذي يحول دون التعجيل في 
عضوية أوكرانيا، ففي تلك الحال يكون االتحاد األوروبي في موقع قبول عضو 
جديد هو في حال حرب، فيما حدوده متنازع عليها وال يسيطر على أراضيه 

بشكل واضح " يانيش يانسا" تحدث رئيس الوزراء السلوفيني. ويواجه خطر االنهيار
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األوكرانيين يقاتلون من أجل حياتهم )...( الذين يعتقدون أن "عن انقسام بين 
 ".والذين ما زالوا يناقشون اإلجراءات)...( ويستحقون رسالة سياسية قوية 

إنه يتعين على االتحاد األوروبي أن يوضح ألوكرانيا ما هو " لوكسمبورغ" وترى 
وتريد دول في أوروبا الوسطى بقيادة بولندا، تسريع االعتراف . مستقبلها في التكتل

بينما أكد المستشار األلماني أوالف شولتس رفضه للضم السريع . بترشيح أوكرانيا
 .ألوكرانيا إلى االتحاد األوروبي

  إدارة المرحلة المستقبلية من النزاع والمتطوعين األجانب
أن دول حلف شمال . 4244يل أبر  1في " نيويورك تايمز"أفادت صحيفة 

األطلسي منقسمة بخصوص أفضل طريقة إلدارة المرحلة المستقبلية من النزاع 
فهناك أعضاء . الذي قد يدوم طويال وفترة الغموض التي من المتوقع أن تخلفه

الحلف في وسط أوروبا، مثل بولندا ودول البلطيق، يصرون على قطع  من
وهناك أعضاء ". تركيع روسيا"هود من أجل العالقات مع موسكو تماما وبذل ج

آخرين في الحلف ال يثقون بإمكانية إخضاع روسيا بسهولة ويتوقعون أن تكون 
وهناك دوال مثل فرنسا وألمانيا وتركيا ترغب في إبقاء قنوات . نتيجة النزاع فوضوية

االتصال مفتوحة مع بوتين، بغض النظر عما وجهت إلى موسكو من اتهامات 
 .الغرب بارتكاب جرائم حرب مزعومة في أوكرانيا من قبل

فبراير  41للقتال ضد روسيا في  وجهت كييف نداء للمتطوعين األجانب
فهناك سبع دول في االتحاد األوروبي دعت . عندما كان الغزو في بدايته 4244

ى بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، مواطنيها إل" فاندوم"بعد اجتماع لمجموعة 
االمتناع عن االنخراط كمتطّوعين لمساندة األوكرانيين في القتال ضد الروس، في 

بينما أعلنت ". يورونيوز"إعالن صدر عن وزراء العدل في هذه الدول وفقا لـ
جمهورية التشيك، أّن مواطنيها الذين يرغبون في التوجه إلى أوكرانيا للمشاركة في 

" سكاي نيوز عربية"ضوا ألية عقوبات وفقا لـالقتال ضّد الحرب الروسية، لن يتعرّ 
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طلب ترخيص إلى الرئيس ( 222)وتم بالفعل تقديم حوالي . 4244مارس  2في 
 . طلب إلى وزارة الدفاع( 722)و

** 
 أجهزة االستخبارات، المهام واألدوار

أصدرت األجهزة االستخباراتية الغربية تقييمات استخباراتية في محاولة لردع 
عت مخاوف الواليات المتحدة بشأن تحركات القوات الروسية منذ ووض. موسكو
 المسئولون وقرر . مجتمع االستخبارات في حالة تأهب قصوى  4247عام 

الغربيون أنهم بحاجة إلى تسريع تبادل المعلومات االستخباراتية وبات تدفق 
 .يعالمعلومات االستخباراتية التي رفعت عنها السرية غير مسبوقة ومتاحة للجم

 االستخبارات الروسية وتكثيف أنشطتها التجسسية 
 :مراكز نشطة هي( 5)تمتلك االستخبارات العسكرية الروسية 

  في مدينة سان بطرسبورغ( 12)رقم 

  في كالينينغراد( 422)رقم 

  في سمولينسك( 12)رقم 

  في موسكو( 427)رقم 

  في مورمانسك( 7772)رقم 
لين فيها هي استخدام المعلومات التشغيلية وتعد المهام األساسية للعمالء العام

والتكتيكية التي يتم جمعها عن الدول المستهدف إلعداد ودعم العمليات العسكرية 
الروسية الخارجية، وبفضل هذه المعلومات يتم تصور الوضع وانتشار القوات 

 Le"المسلحة في البلد المستهدف، خاصة تلك المتعلقة بحضور الناتو وفقا لـ

Figaro"  4244فبراير  72في. 
المعني بالقضايا األمنية والعسكرية،  "ISRAEL DEJENSE" أفاد موقع

أن االجتياح الروسي ألوكرانيا سيفضي إلى فتح المزيد من األسواق داخل أوروبا 
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للشركات اإلسرائيلية التي تعمل في مجال المنظومات األمنية والدفاعية من 
، وجهاز (SVR) ات الخارجية الروسيةالمتوقع أن يكثف جهاز االستخبار 

من نشاطهما في إسرائيل، ويمكن أن  (GRU) االستخبارات العسكرية الروسية
تلجأ موسكو إلى الحصول على المعلومات التقنية عن الصناعات العسكرية 

أو من خالل ( العمالء)واألمنية اإلسرائيلية، سواء عبر تجنيد المصادر البشرية 
 .4244مارس  1في " العربي الجديد"قا لـأنشطة سيبرانية وف

يتمت ع مكتب األمن الفيدرالي تقليديا  بأهمية سياسية تتجاوز بكثير أهمية 
فرد ( 220422)يوظف المكتب حوالي . وكاالت االستخبارات في الدول الغربية

تجري عملية تطهير . آالف من القوات الخاصة( 2)نظامي، بما في ذلك حوالي 
عميل من وظائفهم ( 722)رات الروسية السرية بعد طرد أكثر من لجهاز المخاب

من ضباط ( 752)وتم فصل حوالي . وسجن رئيس القسم المسؤول عن أوكرانيا
 .4244أبريل  77في  "thetimes"وفقا لـ (FSB) مكتب األمن الفيدرالي

اتهم جهاز المخابرات الخارجية الروسية الواليات المتحدة وبولندا بالتخطيط 
لكسب نفوذ في أوكرانيا، عبراستعادة السيطرة البولندية على جزء من غرب 

" حفظ سالم"الواليات المتحدة تبحث مع بولندا خطة تدخل بموجبها قوات . أوكرانيا
بولندية بدون تفويض من حلف األطلسي إلى أجزاء من غرب أوكرانيا، حيث 

 42في " يورونيوز"قا لـتكون احتماالت المواجهة مع القوات الروسية ضئيلة وف
  4244ابريل 

 معلومات استخبارية أمريكية عن تحركات القوات الروسية 
حملة ترويجية  "CIA" أطلقت وكالة االستخبارات المركزية األمريكية 

للتعريف بطريقة التواصل معها عبر الشبكة العنكبوتية على نحو يضمُن للمستخدم 
التواصل مع الوكالة على نحو يضمن إخفاء هويته؛ وذلك لتمكين الروس من 

 لدى. 4244مايو  2في " أسوشيتد برس"سرية االتصال، وفق ما ذكرته وكالة 
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"CIA"  موقع ويب ُمظلم على اإلنترنت يتشارك الميزات ذاتها مع الصفحة
 الرئيسة للوكالة

الذي يعمل " تور"ويمكن الوصول إلى هذا الموقع من خالل متصفح اإلنترنت 
مختلف البيانات ويزيل سجالت التصفح وتنظيف ملفات تعريف  على تشفير

حذرت وكالة االستخبارات المركزية األمريكية من . االرتباط بعد كل استخدام
الستخدام سالح نووي تكتيكي في أوكرانيا حيث ال  االستخفاف بمساعي موسكو

وتراقب وكالة المخابرات . تزال موسكو تواجه صعوبات في ساحة المعركة
 .4244أبريل  72في  "CNN"وفقا لـ المركزية باهتمام شديد
إن واشنطن مدت أوكرانيا بمعلومات " نيويورك تايمز"ذكرت صحيفة 

استخباراتية عن التحركات المتوقعة للقوات الروسية ومواقعها وتفاصيل عن 
" استفادت من هذه المعلومات"المقرات العسكرية الروسية المتنقلة، وأن أوكرانيا 

وتم قتل . نفذت ضربات مدفعية وهجمات أخرى أسفرت عن مقتل ضباط روسو 
جنراال روسيا في مضمار القتال استنادا على المعلومات التي وفرتها ( 74)نحو 

 .4244مايو  5ي ف  DW ""المخابرات األمريكية وفقا لـ
قدمت الواليات المتحدة المعلومات االستخبارية التي ساعدت أوكرانيا على 

وأكد  .، سفينة الصواريخ الروسية الرئيسية في البحر األسود"موسكفا"ق إغرا
مسؤولون إن أوكرانيا سألت الواليات المتحدة عن سفينة تبحر إلى الجنوب من 

فقالت الواليات المتحدة إن السفينة هي موسكفا وساعدت في تأكيد  .أوديسا
  4244مايو  2في  "BBC"ثم ضربتها أوكرانيا بصاروخين وفقا لـ. موقعها

 دور االستخبارات األوروبية في أزمة أوكرانيا
الروس بدأوا "أوضحت االستخبارات البريطانية أن : االستخبارات البريطانية 

مع تزايد خسائرهم على األراضي األوكرانية، يعززون صفوفهم بعناصر سرحوا من 
تعزيز قواتها كما أضافت أن جهود القوات الروسية ل"4274الخدمة العسكرية منذ 
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ا محاولة تجنيد عدد من المقاتلين غير المعترف بهم من منطقة  القتالية شملت أيض 
 . 4244أبريل  72في " العربية"ترانسنيستريا في مولدوفيا وفقا لـ

 (BND) اعترضت االستخبارات الخارجية األلمانية :األلمانيةاالستخبارات 

بينهم عن ارتكابهم عمليات قتل اتصاالت السلكية تظهر تحدث جنود روس فيما 
حيث قدم قد م . 4244أبريل  1في   "The Guardian "مدنيين وفقالـ صحيفة

. مسؤولون من جهاز االستخبارات الخارجية أدلة  على ذلك إلى البرلمان األلماني
إن كثيرا  من المعلومات الواردة في تلك  "Der Spiegel " وأكدت مجلة

تطابقا  وثيقا  مع المواقع والتفاصيل التي عرضتها الصور االتصاالت ربما تتطابق 
التي وث قت آثار عمليات قتل المدنيين في المدينة، مؤكدة أن التسجيالت تعد جزءا  

 .من استراتيجية الجيش الروسي إلخضاع كييف
حذرت وكالة االستخبارات الوطنية األلمانية في مذكرة أمنية بشأن الحرب في 

ا من الهجمات اإللكترونية على أوكرانيا، من أ ا متزايد  ن ألمانيا قد تواجه تهديد 
بنيتها التحتية الحيوية والمؤسسات السياسية والعسكرية والشركات، حسب ما أورد 

ووفق ا للوكالة، فقد تم اإلبالغ بشكل . 4244مارس  1في " يوراكتيف"موقع شبكة 
ا ف"متزايد عن  منذ " ي الفضاء اإللكترونيأنشطة من جانب مجموعات مختلفة جد 

 .4244فبراير  42أن شنت روسيا هجومها على أوكرانيا في 
" إريك فيدو"ُأقيل رئيس االستخبارات الفرنسية الجنرال  :الفرنسيةاالستخبارات 

وأفاد تقرير بأنه يتحمل الئمة . بعدما فشل في توقع الحرب الروسية على أوكرانيا
وأكد رئيس ". افتقاره إلى التمّكن من أدواته"عن فضال " عدم تقديم إفادات وافية"

الفرنسية وفقا " لوموند"لصحيفة " تييري بوركهارد"األركان الفرنسي الجنرال 
األمريكيون قالوا إن الروس سوف يغزون " 4244مارس  27في  "CNN"لـ

أوكرانيا وكانوا على حق، بينما اعتقدت استخباراتنا أن غزو أوكرانيا سيكون له 
 ."ة باهظة وأن الروس لديهم خيارات أخرى تكلف
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خبير االستخبارات واألستاذ بمعهد الدراسات " ألكسندر بابايمانويل" يقول
السياسية في باريس، إن فرنسا كانت على علم بفشل استخباراتها، وأضاف 

أن االستخبارات العسكرية ليست الجهاز األمني الوحيد الذي يتحمل " بابايمانويل"
أن أجهزة أمنية أخرى، مثل جهاز االستخبارات " لوموند"رت صحيفة وذك. اللوم

 .األجنبية قد همشت االستخبارات العسكرية
 42نشر جهاز المخابرات العسكرية األوكرانية في  :األوكرانيةاالستخبارات 

شخصا  يزعم أنهم ضباط في جهاز األمن الفدرالي ( 242)أسماء  4244مارس
ستخبارات الرئيسة في روسيا، التي حلت محل لجنة ، وكالة اال(FSB) الروسي

وتقول المخابرات األوكرانية إن األسماء المنشورة لعمالء  .(KGB)  أمن الدول
دون مشاركة مزيد من التفاصيل حول " متورطين في أنشطة إجرامية في أوروبا"

 الجرائم المزعومة
لتي يقومون فيها ولم يتم تحديد الوصف الوظيفي للعمالء الروس، أو الدول ا

كشفت المخابرات . 4244مارس  47في " يورونيوز"لـ وفقا  ". التجسس"بنشاطات 
العسكرية األوكرانية، عن مخطط روسي لتقسيم أوكرانيا إلى قسمين وإنشاء منطقة 

وأشارت إلى أن . تسيطر عليها روسيا بعد الفشل في السيطرة على كامل أوكرانيا
 لـ صابات في األراضي التي تحتلها روسيا وفقا  أوكرانيا ستشن قريبا  حرب ع

 .4244مارس  41في " الحرة"
** 

 هل من مواجهة محتملة ما بين الناتو وروسيا؟
تشكل أزمة أوكرانيا تهديدا  خطيرا  لألمن األوروبي األطلسي، وستكون له 

حيث تعد أوكرانيا هي مفتاح األمن . عواقب جيوستراتيجية على األمن اإلقليمي
وروبي األطلسي، وتعود العالقات بين الناتو وأوكرانيا إلى أوائل التسعينيات، األ

ومنذ عام . وقد تطورت منذ ذلك الحين لتصبح واحدة من أهم شراكات الناتو
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، في أعقاب أزمة أوكرانيا ، تم تكثيف التعاون في جميع المجاالت بين  4272
 .الناتو وأوكرانيا

 يا القدرات العسكرية للناتو وروس
ماليين ( 2.21)، ما يقرب من 4244كان لدى حلف الناتو اعتبار ا من عام 

مليون فرد عسكري نشط في الجيش ( 7.25)فرد عسكري نشط، مقارنة بـ 
وتفوق القدرات العسكرية الجماعية للدول الثالثين التي يتألف منها . الروسي

إلى  (42142)الناتو، عدد ما تمتلكه روسيا من حيث عدد الطائرات، من 
ومع ذلك، ( . 225)سفينة عسكرية، إلى ( 4227)، والقوة البحرية، مع ( 2712)

( 74242)فإن المركبات القتالية البرية الروسية أكثر قدرة على المنافسة، مع 
بلغت الترسانة النووية المجمعة للواليات المتحدة والمملكة (. 72224)وحدة، إلى 

في روسيا وفقا   (2455)ربيا  نوويا ، مقارنة بـ رأسا  ح( 2225)المتحدة وفرنسا 
 .4244مارس  72في " العربي الجديد"لـ

إن  4244مارس  4في " بافيل فيلجنهاور"يرى المحلل العسكري الروسي 
موسكو أضعف من الناتو في بعض مجاالت التكنولوجيا العسكرية الحديثة، بما 

لكترونية والرادار واستطالع في ذلك قدرات الطائرات بدون طيار والمكونات اإل
: هذا ما يتحدث عنه الجيش الروسي"، "فيلجنهاور"وأضاف . األقمار الصناعية

نعم، لدينا أسلحة، بما في ذلك أسلحة بعيدة المدى، لكن قدراتنا االستطالعية 
لذلك لدينا أسلحة طويلة المدى، وأحيانا  موجهة ". أضعف من قدراتنا الهجومية

 ". نعرف دائما  مكان الهدفبدقة، لكننا ال 
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  زمة أوكرانياأ-أهم القواعد العسكرية األمريكية في أوروبا 
" ريدجيكوفو"أكدت واشنطن إقامة قاعدة أميركية مضادة للصواريخ في قرية 

، 4244في شمال بولندا التي ستصبح عمالنية خالل العام " سلوبسك"قرب 
بالتزامن . الستية قد يتم إطالقهاوتهدف إلى الدفاع عن دول الغرب من صواريخ ب

أنها ليست محض دفاعية بل تستهدف أمن موسكو وفقا  مع انتقادات روسيا
 ومن أهم القواعد المنتشرة في أوروبا. 4244مارس  72في " يورونيوز"لـ

  قرب مدينة فرانكفورت غرب البالد ":فيسبادن"قاعدة. 

  ي والية رينانيا بالتيناتقع بالقرب من كايزرسالوترن ف ":رامشتاين"قاعدة. 

  تقع غرب ألمانيا ":سبانغداهليم"قاعدة. 

  قاعدة مشتركة بين القوات الهولندية والقوات : الجوية" فولكل"قاعدة
 .األمريكية

  مقرها البرتغال وهي قاعدة إمداد وتوجيه رئيسة  ":الجوية" الجيس"قاعدة
 .للقوات األمريكية وللقوات األطلسية

  مقرها بريطانيا :الجوية" كراوتون "و" كونبيري "، " ميلدينهول"قاعدة 

 تعّد أكبر قاعدة عسكرية للواليات المتجدة في إسبانيا ":روتا"قاعدة 

  مقرها إسبانيا :الجوية" مورون "قاعدة 
" المادالينا وغيتا"ومدينتي " نابولي" تتخذ البحرية األمريكية من شواطئ مدينة

في البحر المتوسط، وهناك محطة جوية بحرية قواعد رئيسة للسفن الحربية العاملة 
فيتشينزا وكامب ديربي "قواعد عسكرية في ( 2)بجزيرة صقلية، و" كاتانيا"في مدينة 
اليونانية، تقوم أكبر قاعدة بحرية للواليات المتحدة " كريت"وفي جزيرة ". وليغهورن 

ويتين وحلف شمال األطلسي في شرق البحر المتوسط، وفي بلغاريا، قاعدتين ج
 .اللوجستي" أيتوس"ومركز " بيزمير"و" إجناتيفو"

 دعم كييف دون الصدام مع موسكو 
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تحاول الدول الغربية أن تكون حذرة والحفاظ على توازن بين تكثيف 
من شأنه أن  مباشر تدخل أي جنبت مساعدتها العسكرية لكييف والحرص، ،على

في هذه المرحلة، واستنادا   .يجعلها تبدو كطرف في الصراع بالنسبة إلى موسكو
الخط ( ناتو)إلى قانون النزاع المسلح، لم تتجاوز بعد دول حلف شمال األطلسي 

" جوليا غرينيون "ألوكرانيا، حسبما تقول  العسكري  دعمها تكثيف األحمر، رغم
حقيقة "الباحثة في معهد البحوث االستراتيجية في المدرسة العسكرية وأوضحت أن 

". تمويل القوات المسلحة وتجهيزها وتدريبها، ال تكفي إلدخال دولة في نزاع مسلح
ها دولة ما بتمويل وتجهيز إذا كانت هذه الحال في كل مرة قامت في"وأضافت 

وتدريب قوات مسلحة أجنبية، كان يجب أن تكون الحرب العالمية الثالثة اندلعت 
قبل وقت طويل، بما أن البلدان تتبادل بيع االسلحة ويتم تدريب الجنود في 

 .4244أبريل 22في  "DW"ووفقا لـ". الخارج
ت والمعدات العسكرية وال تزال الواليات المتحدة تواصل إرسال مزيد من القوا

في شرق أوروبا، فقاعدة ( الناتو)إلى الدول األعضاء في حلف شمال األطلسي 
العسكرية الواقعة على حدود رومانيا بالقرب من البحر " ميهايل كوغالنيتشيانو"

األسود لم تكن، حتى وقت قريب، سوى محطة توقف للقوات العابرة أو نحو ذلك، 
رزة اآلن وصارت قاعدة عسكرية على الخطوط األمامية إال أنها اكتسبت أهمية با

 .ضد روسيا( الناتو)لدفاع حلف شمال األطلسي 
 The العسكرية بحسب تقرير لصحيفة" ميهايل كوغالنيتشيانو"أصبحت قاعدة 

Wall Street Journal اآلن ضلعا  في خط المواجهة الجديد لحلف . األمريكية
وقوة . كيلومترا  ( 222)رك أوكرانيا حدودا  طولها الناتو في رومانيا، فاألخيرة تشا

مجموعات قتالية جديدة نشرها حلف ( 2)العسكرية واحدة  من " مينغوت"الكولونيل 
 5في  "arabicpost"الناتو مؤخرا  في رومانيا وبلغاريا والمجر وسلوفاكيا وفقا لـ

 . 4244أبريل 
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 مع روسيا سيناريوهات صراع أوروبي شامل يمتد إلى حلف الناتو
بمثابة حجر الزاوية في منظمة حلف شمال األطلسي ( 5)ينظر إلى المادة 

وتنص على أن الهجوم على أحد أعضاء الناتو هو هجوم على جميع ( الناتو)
إال مرة واحدة في ( 5)وعلى الرغم من أهميتها، لم يستشهد الناتو بالمادة . أعضائه
وحاليا، يلجأ إليها . 4227سبتمبر  77ردا على الهجمات اإلرهابية في  -تاريخه 

مارس  42في " مونت كارلو"الدول األعضاء في األزمة األوكرانية الحالية وفقا لـ
4244 . 

إنه يتوقع أن تستمر الحرب في " ينس ستولتنبرغ"أكد أمين عام حلف الناتو 
أوكرانيا لفترة طويلة ما لم يتخل الرئيس الروسي فالديمير بوتين عن طموحه 

الحلفاء بحاجة "أن . 4244أبريل 1في " الحرة"لسيطرة على كامل أوكرانيا وفقا لـبا
إلى العمل من أجل إنهاء سريع للحرب، ولكن في نفس الوقت يجب أن يكونوا 

قد تستمر هذه الحرب ألسابيع، وأيضا ألشهر وربما أيضا .. مستعدين لفترة طويلة
 ". لسنوات

ة لصراع أوروبي شامل يمتد إلى حلف من السيناريوهات المحتمل( 2)يوجد 
 :4244أبريل  BBC" 12"الناتو مع روسيا وفقا لـ

إذا قدم الناتو صاروخا  مضادا  للسفن وأطلقته القوات األوكرانية في  .7
وأصاب وأغرق سفينة حربية روسية في عرض البحر في البحر األسود، " أوديسا"

فإن . ت من مشاة البحريةبحار وعشرا( 722)مما سيسفر عن مقتل ما يقرب من 
حصيلة قتلى بهذا الحجم في ضربة واحدة ستكون غير مسبوقة وسيتعرض بوتين 

 .لضغوط للرد بشكل ما

إذا استهدفت ضربة صاروخية استراتيجية روسية قافلة إمداد بالمعدات  .4
. العسكرية التي تعبر من إحدى دول الناتو، مثل بولندا أو سلوفاكيا، إلى أوكرانيا

الدولة عضو الناتو خسائر داخل حدودها، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك  وتكبدت
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من دستور الناتو، ويجعل التحالف بأكمله يهب للدفاع عن ( 5)إلى تفعيل المادة 
 .البلد الذي تعرض للهجوم

إلى وقوع انفجار في منشأة صناعية " دونباس"إذا أدى القتال العنيف في  .2
في حين أن هذا قد حدث بالفعل، ولم يبلغ . مةأدى إلى إطالق غازات كيميائية سا

ولكن إذا أدى ذلك إلى نوع من الخسائر الجماعية كالتي شوهدت . عن أي وفيات
في استخدام الغاز السام في الغوطة في سوريا، وإذا اكتشف أن القوات الروسية 

 .تسببت فيه عن عمد، فسيكون الناتو مضطرا  للرد

** 
 ة واألمنيةتحول في السياسات الدفاعي

اعتمد االتحاد األوروبي استراتيجية دفاعية وأمنية أوروبية تهدف إلى 
كذلك قرر عدم االعتماد على حلف شمال األطلسي في تنفيذ . استقاللية أكثر

واتفق الزعماء األوروبيون على زيادة إنفاقهم الدفاعي بشكل . خططه في التسلح
التصرف بشكل مستقل ومواجهة  كبير من أجل زيادة قدرة الدول األعضاء على

 .إى تحديات أمنية مستقبلية
 دول أوروبية تزيد اإلنفاق الدفاعي 

(  2.4)ميزانيتها الدفاعية من  عن رفع 4244فبراير  45أعلنت بلجيكا في 
٪ 7.52)مليار يورو ( 2.7)إلى ( ٪ من الناتج المحلي اإلجمالي2.7)مليار يورو 

أكدت . 4244مارس  72وفي . 4222ول عام بحل( من الناتج المحلي اإلجمالي
وكشفت . السلطات البلجيكية إن هذا ال يكفي، في إشارة إلى احتمال وصول المزيد

( ٪2)إلى ( ٪4.7)السلطات البولندية عن تقديم تعديل لزيادة اإلنفاق الدفاعي من 
 .4242من الناتج المحلي اإلجمالي ابتداء من العام 

حوالي )من ناتجها المحلي اإلجمالي على الدفاع  فقط( ٪7.27) تنفق إيطاليا
صوت البرلمان  4244مارس  72وفي (. مليار دوالر 47.2مليار يورو أو  42.2
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ليصل إلى ( دون تحديد موعد نهائي( )٪4)بأغلبية على رفع اإلنفاق الدفاعي إلى 
ضمان ردع الدولة وقدرتها على حماية المصالح "مليار دوالرمن أجل ( 27)لى 

خالل  4244مارس  72وأعلنت النرويج عن زيادة إنفاقها الدفاعي، في . لوطنيةا
لدعم قواتها ( مليون دوالر 227)مليارات كرونة نرويجية ( 2)إلى  4244عام 

أما فرنسا فأعلنت . 4244مارس  44في  " breakingdefense"العسكرية وفقا لـ
اإلجمالي لإلنفاق  من ناتجها المحلي%( 4)أنها تعمل على تخصيص أكثرمن 

 %(. 4)العسكري في حين قررت السويد زيادة اإلنفاق العسكري إلى أكثر من من 
فبراير  41في  " Reuters "وفقا لـ" أوالف شولتز"أكد المستشار األلماني 

من %( 4)إن ألمانيا ستزيد بشكل حاد إنفاقها على الدفاع إلى أكثر من  4244
سلسلة تحوالت في السياسة أثارها الغزو الروسي ناتجها االقتصادي في واحدة من 

مليار يورو لالستثمارات ( 722)وأضاف إن الحكومة قررت توفير . ألوكرانيا
وبلغت ميزانية الدفاع األلمانية بالكامل في عام . 4244العسكرية من موازنة 

 .مليار يورو( 21)  4247
 مراجعة لالستراتيجيات الدفاعية 

نية مراجعة سريعة لالستراتيجيات الدفاعية وجعلت عددا فرضت األزمة األوكرا
معهد "من الدول تتعهد بزيادات ضخمة في الميزانيات العسكرية وأفادت بيانات 

أن إجمالي اإلنفاق العسكري في أوروبا بلغ  "ستوكهولم الدولي ألبحاث السالم
ز وأضاف مرك. مليار دوالر، ويزيد بشدة منذ ضم شبه جزيرة القرم( 272)

 4242بالمقارنة بعام %( 2)األبحاث إن الميزانيات العسكرية زادت بنسبة 
ومن المرجح أن يزيد هذا الرقم في الوقت الذي . 4274بالمقارنة بعام %( 77)و

توفي فيه دول مثل ألمانيا بلجيكا والدنمرك والسويد بتعهداتها بزيادة إنفاقها 
. جمالي خالل السنوات المقبلةمن الناتج المحلي اإل%( 4)العسكري إلى نسبة 

وتتصدر قوائم التسلح في الدول المتخوفة من روسيا أنظمة الدفاع الصاروخي 
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  .والطائرات المسيرة والمقاتالت المتطورة تكنولوجيا
 دفاعية مستقلة"استراتيجية 

لألوروبيين، دفعت كثيرا من الدول " صدمة"كانت الحرب في أوكرانيا بمثابة 
وافق . فاق العسكري لمواجهة التحديات التي فرضها أزمة أوكرانياإلى زيادة اإلن

زيادة إنفاقهم الدفاعي بشكل كبير من أجل زيادة قدرة " القادة األوروبيون على
ويعتبر قرار رفع االتحاد االوروبي " الدول األعضاء على التصرف بشكل مستقل

ي كانت تستند تقليديا من اإلنفاق العسكري سابقة في ضوء السياسة األوروبية الت
أوروبا ينبغي أن "وأكد القادة األوروبيون على أن . على تقليص النفقات العسكرية

بما " تتحمل مزيدا من المسؤولية من أجل أمنها الخاص بها، في نطاقات الدفاع
مارس 77في " يورونيوز"لـ وفقا" يشمل استقاللية صنع القرار في االتحاد األوروبي

4244. 
لس األوروبي، خالل اجتماع مشترك لوزراء الدفاع والخارجية أقر المج

 وكالة"المبنية على أربع ركائزوفقا لـ" البوصلة االستراتيجية"األوروبيين، رسميا 

AKI"  4244مارس  47اإليطالية في. 
 التحرك 

 االستثمار 

 الشراكة 

 تحقيق االمن 
عاون مع تعزيز الت" البوصلة االستراتيجية"وتتضمن في مجال الشراكة 

الشركاء االستراتيجيين مثل حلف شمال األطلسي واألمم المتحدة والشركاء 
اإلقليميين، بما في ذلك منظمة األمن والتعاون في أوروبا واالتحاد األفريقي 

تطوير شراكات ثنائية أكثر تفصيال  مع بلدان ذات  –ورابطة أمم جنوب شرق آسيا 
في مجال الدفاع على المستوى الوطني الرؤية المشتركة وتشمل زيادة االنفاق 
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لتقليص الفجوات في القدرات العسكرية والمدنية وتعزيز القاعدة الدفاعية األوروبية 
وكذلك تعزيز االبتكار التكنولوجي الدفاعي لسد الفجوات . التكنولوجية والصناعية

 .االستراتيجية وتقليل التبعية التكنولوجية والصناعية
 يادة ألمانيةقوة تدخل مشتركة بق

جندي ( 5222)يخطط االتحاد األوروبي إلنشاء قوة تدخل مشتركة قوامها 
، لتنسيق مشاريع التسلح بشكل أفضل، ولمواءمة الميزانيات 4245بحلول عام 

ا أن يتم دعم المشروعات . العسكرية للدول األعضاء ويمكن بعد ذلك أيض 
قوة التدخل السريع من وحدات وتتكّون . المشتركة من ميزانية االتحاد األوروبي

 .، وهي ليست جيشا  أوروبيا  "برية وجوية وبحرية"
محاصرين في " إلنقاذ وإجالء مواطنين أوروبيين"وتكون قادرة على التنقل 

إلى تعزيز قدرات التحليل االستخباراتي تطوير مجموعة أدوات ‘النزاعات باإلضافة 
ن التهديدات الهجينة وتطوير مختلطة الكتشاف واالستجابة لمجموعة واسعة م

مجموعة أدوات الدبلوماسية اإللكترونية وإعداد سياسة الدفاع اإللكتروني لالتحاد 
وافقت ألمانيا على توفير . األوروبي لالستعداد بشكل أفضل للهجمات اإللكترونية

وتدعو خطة . شهر ا من انطالقها( 74)نواة قوة التدخل العسكرية خالل أول 
، بمعنى أنها لن "التناوب"قوات من عدة دول في االتحاد األوروبي إلى االنتشار ال

 .  4244مارس  42في "DW"تتمركز كوحدة واحدة في موقع واح وفقا لـ
** 

 التقييم

تبنى االتحاد األوروبي العديد من العقوبات ضد روسيا، وشملت العقوبات 
دخول . من روسيا على واردات الفحم وأنواع الوقود األحفوري الصلبة األخرى 

جميع شركات النقل البري الروسية والسفن الروسية موانئ االتحاد األوروبي 
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 .الصادرات إلى روسيا من وقود الطائرات والسلع األخرى 
 الحلفاءظهرت العديد من االنقسامات والخالفات حول أزمة أوكرانيا بين 

وبي وشملت تلك الخالفات الغربيين كالواليات المتحدة األمريكية ودول التكتل األور 
وهناك اتفاق في دعم أوكرانيا عسكريا  ولكن االختالف . إمدادات الطاقة الروسية

الدعم وتداعياته على طول مدى األزمة األوكرانية وتوريد  افي ماهية وكيفية هذ
وظهرت بوادر أزمة بين بعض الدول األوروبية حول . األسلحة الثقيلة لكييف

 .الستقبالهم آليةين ووجود الالجئين األوكراني
تنقسم دول الناتو حول، الموافقة على قبول االتحاد األوروبي لعضوية أوكرانيا 

أنها  يؤثر على انضمامها لالتحاد فقد ال تصبح عضوية أوكرانيا سارية المفعول ما
بين  اآلراءوتختلف . تتطلب تأييدا  باإلجماع من جميع أعضاء االتحاد األوروبي

ربية حول طريقة إدارة المرحلة المستقبلية من األزمة األوكرانية، وقطع الدول الغ
تصاعدت المخاوف من أن يؤدي قطع العالقات إلى . العالقات تماما مع روسيا

 .يتم السيطرة عليها أن تكون نتيجة النزاع فوضوية وأن ال
تحول أزمة أوكرانيا إلى حرب  من المرجح أن تتسبب تلك االنقسامات في 

ما يدفع موسكو إلى تصعيد الصراع واستهداف أهداف . لوكالة كاملة مع موسكوبا
واستخدام موسكو األسلحة الكيماوية أو تصعيد تكتيكاتها بأي طريقة . غربية
والذي  األوروبي،لذلك تعد التوترات الحالية هي دعوة لالستيقاظ لالتحاد . أخرى 

ت وضمان استجابة قوية يجب أن يطور قوته بشكل أكبر للتعامل مع األزما
 .للتهديدات الخارجية

** 
تقوم األجهزة االستخباراتية في أوروبا بجمع وتبادل المعلومات مفصلة حول 

ساهمت المعلومات االستخباراتية التي ,. تحركات القوات الروسية عبر الحدود
التواجد العسكري  قدمتها أجهزة المخابرات األمريكية قبل بدء الحرب في تعزيز
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 .لدول األعضاء في الناتو في أوروبا الشرقيةل
ا ملحوظ ا  وأبدت وكاالت االستخبارات في الواليات المتحدة وبريطانيا استعداد 

الوتيرة "وبالفعل باتت . لإلعالن عن تقييماتها االستخباراتية السرية لما يحدث
. مسبوقة التي يتم بها اإلفصاح عن المعلومات االستخباراتية السرية غير" والنطاق

ساهمت تلك المعلومات في جمع الحلفاء مع ا ضد تهديد الكرملين، ووفرت برنامج 
 .عقوبات غير مسبوق ومنسق على جبهات متعددة

ظهرت تلميحات منذ بداية الغزو الروسي ألوكرانيا، حول إخفاقات 
لالستخبارات الروسية وبعض أجهزة االستخبارات األوروبية كفرنسا على مستويات 

ا في تقدير عزم الواليات المتحدة وحلف . ددةمتع فيبدو أن الكرملين أخطأ أيض 
شمال األطلسي على مساعدة أوكرانيا والدعم العالمي ألوكرانيا وفوجئت روسيا 

 .بشدة العزلة االقتصادية والمالية
كانت فرنسا ومجموعة من الدول األوروبية أقل اقتناع ا بأن غزو أوكرانيا كان 

ا على  . نقيض المعلومات االستخباراتية العسكرية للواليات المتحدة وبريطانياوشيك 
تأثير بعيد المدى على مسار  االستخباراتية،فمن المتوقع أن يكون لهذه اإلخفاقات 

 .وحتى على مستقبل أوروبا وروسيا والمجتمع الدولي األوكرانية،األزمة 
** 

طلسي، ويدعم الحلف تعد أوكرانيا واحدة من أهم شراكات حلف شمال األ
أوكرانيا ويقدم لها النصائح على المستوى االستراتيجي على الرغم من أن أوكرانيا 

وترسل الدول األعضاء في الناتو بشكل فردي أسلحة . ليست عضو ا في الناتو
وذخيرة ومعدات عسكرية بما في ذلك في مجاالت مثل األمن السيبراني والحماية 

 .ة الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنوويةمن التهديدات ذات الطبيع
وضعت روسيا الخطوط الحمراء أمام عضوية أوكرانيا في حلف شمال 

وتزداد مخاوف روسيا من العضوية لعدة أسباب أهمها استفادة . األطلسي ألوكرانيا
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وهو بند الدفاع المشترك الذي يفرض على الناتو التدخل ( 5)كييف من البند 
تنظر موسكو إلى  .هجومى ألدفاع عن إى عضو فيه في حال شن العسكري ل

قرارات فنلندا والسويد لالنضمام إلى الناتو على أنها تهديد أمني آخر لروسيا 
 .ويمكن أن تزيد التوترات العسكرية في منطقة البلطيق

ال تلوح في األفق نهاية ألزمة أوكرانيا، ومن المرجح أن تستمر العالقات مع 
ومن المتوقع أن يتسبب إى تصعيد في أزمة أوكرانيا إلى تمدد . التدهور الغرب في

سيؤدي إلى دخول . الحرب خارج أوكرانيا، األمر الذي سيكون أكثر تدميرا  وخطورة
قوات الناتو في صراع مباشر مع روسيا، والذي من شأنه أن يؤدي إلى صراع 

 .شامل بين روسيا والغرب
** 

نقسامات حول مدى التكامل بسياسته الدفاعية واجه االتحاد األوروبي ا
المشتركة، وتصاعدت االنتقادات لالتحاد األوروبي بسبب عدم إنفاق ما يكفي 
على أبحاث وتكنولوجيا الدفاع، مما دعا إلى التشكيك في قدرتها على تحقيق 

 .الطموح العسكري للكتلة
ميزانيات الدفاع تعهدت الدول األوروبية وفي ظل األزمة األوكرانية بزيادة 

البوصلة "وأدركت أوروبا خالل أزمة أوكرانيا إنها تحتاج إلى تسريع استراتيجية 
تحديات أمنية مستقبلية  أياألمنية، وتشكيل قوة رد سريع لمواجهة " االستراتيجية

ومن المتوقع أن تشهد الميزانيات األوروبية ارتفاع ا أكبر  .تهدد االتحاد األوروبي
 .ت المتحدةمقابل الواليا

يعتبر التحول واالرتفاع المستمر في اإلنفاق الدفاعي األوروبي تطور ا إيجابي ا، 
وُتظهر البيانات واإلحصائيات أنه من غير المرجح تكرار أخطاء التخفيضات 

التحول أأللماني  ويعد أهم تحول في اإلنفاق العسكري . الدفاعية للدول األوروبية
الناتج االقتصادي للبالد، وهو مستوى لم يتم  من%( 4)بزيادة اإلنفاق فوق 
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 .الوصول إليه منذ أكثر من ثالثة عقود
تشير التقديرات إلى أن خطة اإلصالح الشامل لالستراتيجية األمنية لالتحاد 
األوروبي وتحديث أنظمة األسلحة وتحديثها باتت أولوية رئيسة لدول االتحاد 

جديدة ولكنها منذ االنسحاب للقوات األوروبي السيما أن خطة اإلصالح ليست ب
 .األمريكية وحلف شمال األطلسي من أفغانستان

** 
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 الهوامش
 

 األوروبي االتحاد دول يشتت الغاز عن البحث
https://bit.ly/3F40kGZ 
Ukraine war: The West is united for now - but what if it splits 

https://bbc.in/3KzVzGh 
 باألسلحة كييف تزويد أو الدفاعية قدرته على الحفاظ إما خيارين بين الغرب: بلومبرغ

https://bit.ly/3MOT1pg 
 روسيا تجاه األوروبية السياسة على مجددا يخّيم االنقسام شبح

https://bit.ly/3LJeCzu 
 التكتل في سريعة بعضوية أوكرانيا آمال تبدد األوروبية القمة

https://bit.ly/3Fg3ub7 
 روسيا مع التعامل مستقبل بشأن الناتو داخل خالفات": تايمز نيويورك"

https://bit.ly/3vtEI3N 
 األوكرانية الحرب في كمتطّوعين االنخراط عن لالمتناع مواطنيها تدعو أوروبية دول

https://bit.ly/3s2rCs1 
 روسيا ضد أوكرانيا في بالقتال لمواطنيها تسمح أوروبية دولة أول

https://bit.ly/3s5me7B 
 !ألوكرانيا ذخيرة بتسليم ألمانيا طلب رفض بعد جدل.. سويسرا حياد

https://bit.ly/3859rLw 
 الروسية الطاقة عن االبتعاد كيفية بشأن منقسم األوروبي االتحاد: وأوكرانيا روسيا

https://bbc.in/39zLj4f 
 األوكرانيين لالجئين" فقط تأشيرة 52" لندن منح بعد انتقادات

https://n9.cl/om09 
** 

 أوكرانيا بغزو الفرنسية العسكرية االستخبارت رئيس تنحي عالقة CNNلـ يوضح مصدر
https://cnn.it/3809Z5F 
Russian soldiers ‘discussed killing civilians’ in Ukraine in radio 

intercepts 

https://bit.ly/37fbPyY 

https://bit.ly/3F40kGZ
https://bbc.in/3KzVzGh
https://bit.ly/3MOT1pg
https://bit.ly/3LJeCzu
https://bit.ly/3Fg3ub7
https://bit.ly/3vtEI3N
https://bit.ly/3s2rCs1
https://bit.ly/3s5me7B
https://bit.ly/3859rLw
https://bbc.in/39zLj4f
https://n9.cl/om09
https://cnn.it/3809Z5F
https://bit.ly/37fbPyY
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 أوكرانيا لتقسيم تخططان ووارسو واشنطن: الروسي الخارجية المخابرات جهاز رئيس
https://bit.ly/3KEe0tG 

 عليهم القبض تجنب من سيتمكنون  هكذا! الروس لتجنيد حملة ُتطلق األمريكية المخابرات
 واشنطن مع والتواصل

https://bit.ly/3sgP7hd 
 في نووية أسلحة باستخدام روسيا هديدبت" االستخفاف" من يحذر ايه آي السي مدير

 أوكرانيا
https://cnn.it/3LNDvds 
Putin ‘purges’ 150 FSB agents in response to Russia’s botched war 

with Ukraine 

https://bit.ly/3w52WAt 
 الروسية االستخبارات في عمالء أنهم تزعم ضابطا 242 أسماء تنشر وكرانيةاأل المخابرات

https://bit.ly/3y9u83M 
 مقاومتها وطريقة روسيا خطة يكشف األوكرانية المخابرات رئيس

https://arbne.ws/38RvTIm 
 وخاصة حكومية منشآت ضد روسية إلكترونية هجمات من تحّذر األلمانية اراتاالستخب

https://bit.ly/3vIZzjC 
 أوكرانيا في" روس جنراالت باستهداف سمحت" أمريكية استخباراتية معلومات: تقرير

https://bit.ly/3ymjQNW 
 الخدمة من بمسّرحين تستعين الروسية القوات: بريطانيا

https://bit.ly/3kQ9Sfu 
Comment le renseignement militaire russe espionne l’Europe 

https://bit.ly/3w5rVnd 
 الروسية السفينة إغراق في ساعدت" استخبارية معلومات قدمت شنطنوا: وأوكرانيا روسيا

 "موسكفا
https://www.bbc.com/arabic/world-61346665 

 إسرائيل في التجسسية أنشطتها روسيا بتكثيف توقعات
https://bit.ly/39N3K5 

** 
Could there be war between Russia and the West? Strategists predict 

what could happen next 

https://cnb.cx/3FrtpMI 

https://bit.ly/3KEe0tG
https://bit.ly/3sgP7hd
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https://bit.ly/3w52WAt
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https://arbne.ws/38RvTIm
https://bit.ly/3vIZzjC
https://bit.ly/3ymjQNW
https://bit.ly/3kQ9Sfu
https://bit.ly/3w5rVnd
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 إليها الناتو وجر الحرب لتصاعد محتملة سيناريوهات 2: وأوكرانيا روسيا
https://bbc.in/3MSOa6J 

 أوكرانيا تسليح وقف ويجب الناتو مع حرب حالة في لسنا: روسيا
https://bit.ly/3w6yfLf 

 أكثر؟ للحرب ُيقربها أم آمنة أوروبا هذا يجعل فهل روسيا، حدود على قواته يحشد الناتو
https://bit.ly/38ZxE6o 

 أوكرانيا على الروسية الحرب مدة يتوقع الناتو
https://arbne.ws/37nJC9d 

 المشترك؟ الدفاع لتعزيز الحلف إليها يلجأ التي للناتو الخامسة المادة هي ما
https://bit.ly/3wv1qrN 

 وروسيا الناتو لحلف العسكرية القدرات بين مقارنة... باألرقام
https://bit.ly/3kTZDGY 

 أوروبا؟ في الحرب اندلعت إذا سينتصر ومن األقوى، من.. روسيا مقابل الناتو
https://bit.ly/3N04gv8 

 أوكرانيا في المعارك احتدام مع أميركية قاعدة إزاء منقسمون  البولنديون 
https://bit.ly/3MRYHPs 

 اإليراني؟ للغضب هدفا   تكون  ان يمكن التي أوروبا في األمريكية القواعد أهم هي ما
https://bit.ly/3w85az 

** 
Seven European nations have increased defense budgets in one 

month. Who will be next? 

https://bit.ly/3LDWDuc 
Global Military Spending Tops $2 Trillion for First Time as Europe 

Boosts Defenses 

https://bloom.bg/3w3xNgD 
Germany to increase defence spending in response to 'Putin's war' – 

Scholz 

https://reut.rs/3LIwgmV 
EU approves security policy for rapid reaction force 

 4247 في وروسيا أوروبا في العسكري  اإلنفاق ارتفاع: أبحاث مركز
https://bit.ly/3KG89nI 

 التكّتل دول بين العسكري  اإلنفاق لرفع" مستقلة" دفاعية استراتيجية عن تكشف بروكسل
https://bit.ly/3KGphcK 

https://bbc.in/3MSOa6J
https://bit.ly/3w6yfLf
https://bit.ly/38ZxE6o
https://arbne.ws/37nJC9d
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 "االستراتيجية البوصلة" بـ الدفاعية قدراته يعزز األوروبي االتحاد
https://bit.ly/3s92aRQ 

 ”االستراتيجية البوصلة“ يقر األوروبي المجلس
https://bit.ly/3s87PH 

** 
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 ويد وفنلندا، تغيير في موازين القوى انضمام الس
 

 "الناتو"لـ  والسويد فنلندا انضمام تداعيات

 لضمان الناتو األطلسي شمال لحلف االنضمام إلى والسويد فنلندا تتطلع
 والسويد فنلندا وتود. أوروبا أمن سالمة من جزءا   يعد الذي البلدين أمن سالمة

 عنهما ستدافع الناتو في اءاألعض الدول بأن الضمانات بعض على الحصول
 إن السيما. العضوية كاملي عضوين يصبحا وحتى طلب أي معالجة أثناء

 الثالثين الناتو دول برلمانات على يتعين حيث عاما ، يستغرق  أن يمكن التصديق
 إلى والسويد فنلندا انضمام تركيا رفض مع بالتزامن. جدد أعضاء على الموافقة
 .الحلف

  أوروبا في طلسياأل شمال حلف توسع

 قصير وقت بعد تأسس وقد دولة،( 22) يضم دفاعي تحالف هو الناتو يعد
 والنووية العسكرية الصاروخية القوة عليه وتهيمن. الثانية العالمية الحرب نهاية من

 بأنه الماضي القرن  تسعينات في العسكري  الحلف ووعد. المتحدة للواليات الهائلة
 الناتو أن بيد. األمريكية الخارجية ذكرته لما وفقا ،”قاشر  واحدة بوصة“ يتوسع لن

 دوله عدد ارتفاع إلى أدى الذي األمر ،7777 عام منذ مرات (5) شرقا   توسع
 شرقا، كيلومتر( 7222) من أكثر مسافة وتقدمه ،(22) إلى( 72) من األعضاء
 على االنتشار لعمليات تعزيزه إلى وباإلضافة. الروسية الحدود إلى ووصوله

 .  الشمالي الجناح في جدد أعضاء بتجنيد أيضا الناتو يقوم الشرقي، الجناح

  األطلسي شمال حلف وعضوية وفنلندا السويد

 عن فنلندا وأعلنت. روسيا مع كلم( 7222) طولها يبلغ حدودا فنلندا تتشارك
 المتوقع ومن ،"إبطاء دون " األطلسي شمال حلف إلى لالنضمام طلب تقديم عزمها
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 سيؤدي أوكرانيا على الروسي الهجوم أن يعني قد ما حذوها، السويد تحذو أن
 الروسي الرئيس كان ما وهو الغربي العسكري  التحالف توسيع إلى بالمحصلة

 اإلسكندنافيتين الدولتين قرار ويشكل. حدوثه دون  للحيلولة يسعى" بوتين فالديمير"
 أكبر أحد الباردة حربال طوال عليه حافظتا الذي الحياد وضع عن التخلي

 .4244 مايو 72 في" 42فرانس"لـ وفقا عقود منذ األوروبي األمن تحوالت

 الفنلنديين من%( 12) من أكثر أن عن الرأي استطالعات آخر كشفت
 عديدة أحزاب بدلت بعدما الحلف إلى االنضمام يدعمون  السويديين من%( 52)و

" الناتو" إلى االنضمام تأييد كان اوبعدم. المسألة هذه حيال مواقفها البلدين في
 غالبية ترتسم الفنلندي؛ البرلمان ففي%(. 22_ % 42) بين عاما   42 منذ يراوح

 الحزب فإن السويد، في أما. لالنضمام تأييدا  %( 25) عن تقل ال كاسحة
 الترشح، على وافق الحلف، لعضوية تاريخيا   المعارض" الديمقراطي االشتراكي"

 مايو 75 في" األوسط الشرق  صحيفة"لـ وفقا االنضمام طلب الحكومة لتقديم ممهدا  
4244. 

 الناتو حلف إلى لالنضمام الزمنية المدة
 لوكالة لـ وفقا فقط أسابيع تستغرق  قد العملية إن الناتو مسؤولو يعتقد

 هذا كان إذا فيما قائمة الشكوك تظل لكن. 4244 مايو 72 في" برس أسوشيتيد"
 عليها ينطوي  التي الشكلية اإلجراءات إلى بالنظر ممكنا ، لطموحا الزمني الجدول

 في قمتهم في طلباتهم كمؤسسة الناتو وسيقبل أشهر، عدة العملية وتستمر. األمر
 أن الناتو في عضو دولة كل على يجب ذلك، بعد ولكن. مدريد في يونيو نهاية

 ." وفنلندا السويد عضوية طلب على تصدق

 لإلذاعة( ناتو) األطلسي شمال لحلف العام األمين" رجستولتنب ينس" يقول
 في السويد تحتاجها التي األمنية للضمانات حلوال   سنجد بأننا مقتنع أنا" السويدية

 حلف ويقول طلبا   السويد فيها تقدم التي اللحظة من: "وأضاف". االنتقالية الفترة
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 الحلف جانب من يةللغا قوي  التزام هناك سيكون  انضمامها يريد إنه األطلسي
 السويد حول الوجود زيادة يشمل ذلك أن وتابع". السويد أمن حماية على بالقدرة

 .4244 مايو 1 في "arabicpost "لـ وفقا   البلطيق بحر وفي

 األطلسي شمال حلف لعضوية السويد انضمام تركيا رفض أسباب

 الناحية من توالنا إلى وفنلندا السويد انضمام منع في الحق بكل تركيا تتمتع
 الدولتين على يجب التأسيسية، المعاهدة من( 72) للمادة النظرية، فوفقا  

 يعمل و تطبيقها بمزايا المنظمة في( 22) األعضاء جميع إقناع االسكندنافية
" 42فرانس"لـ وفقا النقض حق عضو لكل وبالتالي،. اإلجماع مبدأ على التحالف

 . 4244 مايو 71 في
 أسباب عدة إلى" تشير إردوغان طيب رجب" التركي ئيسالر  تصريحات تشير

 " لـ وفقا األطلسي شمال حلف لعضوية السويد انضمام قبول لرفضه

washingtonpost" 4244 مايو 72 في 

 استعدادها بشأن السويد من تنازالت لتقديم السويد بإرغام مساعيه 
 الكردستاني العمال حزب من أعضاء الستضافة

 أن المرجح ومن وبرلمانية، رئاسية انتخابات ،4242 نيويو  في تشهد انقرة 
 يفضلون  ما غالبا الذين األتراك للناخبين جزئيا موجهة أروغان تصريحات تكون 

 .الكردية األقلية تجاه الحادة المواقف

 التي السياسات صنع هيئات استخدام في حافل بسجل أروغان" تمتع 
 .أخرى  قضايا بشأن زالتالتنا النتزاع الناتو، في اإلجماع يحركها

 التعامل بشأن واشنطن، على للضغط االستراتيجية تلك أروغان استهداف 
 .األميركية"  25-إف"  مقاتالت شراء صفقة أو سوريا، في األكراد مع

 مركز وعميد األميركية بالبحرية المتقاعد األدميرال" فوغو جيمس"  يرى 
 مضيفا سابقا، التكتيك من النوع ذلك استخدم قد أروغان إن البحرية، االستراتيجية
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 .لتركيا جديدة مكاسب على للحصول الوسيلة نفس سيستخدم التركي الرئيس أن

 األطلسي شمال لحلف والسويد فنلندا انضمام تداعيات

 خطوة أن السويد في السياسية واألحزاب الحكومة أعدته رسمي تقرير كشف
 وجاء. أوروبا شمال في نزاع نشوب رخط ستقلل االسكندنافية للدولة النوع هذا من
 عسكرية نزاعات( اندالع) عتبة سترفع الناتو في السويد عضوية" أن التقرير في

 يمكن ال" أنه التقرير ورأى". أوروبا شمال في رادع تأثير لها سيكون  وبالتالي
 فترة خالل السويد ضد انتقامية وتدابير روسيا جانب من استفزاز حصول استبعاد

 روسيا"لـ وفقا  " الهجينة الهجمات من وسواها الكترونية هجمات" إلى مشيرا  " يةانتقال
 .4244 مايو 72 في" اليوم

: وأوكرانيا روسيا"  عنوان تحت 4244 مايو 7 في"  سي بي بي"لـ تقرير أفاد
 في للسالم دعما أم أوروبا ألمن تهديدا الناتو إلى والسويد فنلندا انضمام يشكل هل

 الكبيرة السويدية أو/  و الفنلندية الجيوش انضمام فإن عسكريا ، نأ". القارة؟
 القوات أن إذ أوروبا، شمال في الدفاعية الناتو لقوة قوية دفعة بمثابة سيكون 

 أما. كبير بشكل عددا األوروبية القارة شمال في الحلف قوات تفوق  الروسية
 مساحة يضاعف كونه لناتو،ا دفاع في كبيرة فجوة يمأل فنلندا انضمام فإن جغرافيا
 الغربي، المتبادل الدفاع تماسك إلى ذلك سيضيف وسياسيا ،. روسيا مع حدوده
 ذات لدولة غزوه ضد متحدة بغالبيتها أوروبا أن مفادها بوتين إلى برسالة ويرسل
 .سيادة

 الحرب طوال عليه حافظت الذي الحياد وضع عن التخلي قرار السويد يكون 
 حلف أعضاء بعض عبر فقد. عقود منذ األوروبي األمن تحوالت أكبر أحد الباردة
 الصواريخ من المزيد أو نووية أسلحة روسيا تستخدم أن قلقهم عن األطلسي شمال
 البلطيق بحر عبر كالينينغراد، منطقة في الصوت سرعة سرعتها تفوق  التي

   .4244 مايو 72 في" يورونيوز"وفقا لـ وليتوانيا بولندا الحليفين بين المحصورة
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** 
 العديد لدى األمني الفكر تغيير في األوكرانية الروسية الحرب ساهمتوقد 

 الجوار بدول نهاية لروسيا، األكبر الحليف ألمانيا من بداية األوروبية، الدول من
 االنضمام بطلبات التقدم وفنلندا السويد من كل تدرس حيث. فنلندا رأسها وعلى

 العامة االنتخابات قبيل أمرها األولى تحسم أن لىع .الناتو حلف عضوية إلى
 عند المسألة في للنظر فنلندا تخطط بينما ،4244 سبتمبر في تعقد سوف التي

 22و 47 يومي مدريد في القادمة الناتو قمة انعقاد عند أي الصيف، منتصف
 .4244 يونيو

 قال ،4244 مايو 75 للحلف، لالنضمام الترشح قرار إعالنه معرض وفي
 اليوم وفي". جديدة حقبة وبداية تاريخي يوم إنه" نينيستو ساولي الفنلندي الرئيس

 العضوية، طلب دعم السويد في الحاكم الديمقراطي االشتراكي الحزب قرر ذاته
 رئيسة وقالت. نووية أسلحة أو للحلف دائمة قاعدة البالد تستضيف أال شرط

 الترشح إن ستوكهولم، في للحزب طارئ  اجتماع بعد أندرسون  ماغدالينا الوزراء
 صفحة يطوي  أن شأنه من ما ،"وأمنها للسويد األفضل" هو فنلندا مع المشترك

 .عام( 422) من أكثر استمرت التي عسكرية أحالف إلى االنضمام عدم سياسة

 إلى لالنضمام أوروبا شمال في طويلة فترة منذ المحايدين البلدين سعي إن
 تغيير في أوكرانيا في الروسية الحرب عمق مدى هريظ األطلسي عبر التحالف
 والسويد فنلندا طلب سيعنيه ما بشأن نوضح أدناه،  .أوروبا في األمني المشهد

  .الدولي األمن ديناميكيات إلى بالنسبة الناتو إلى لالنضمام
 الناتو قوة تعزيز 

 ياتيعزز عمل ان شأنه من الناتو في والسويد فنلندا عضوية احتمال إن
 عمق تخلق إضافية، عسكرية وخبرات أصوال   البلدين كال يقدم ان ويفترض الحلف

 عن للدفاع األطلسي شمال حلف نظر وجهة من ضروري  أمر وهو ، استراتيجي
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 أوسع، استراتيجي منظور ومن. المنطقة في والبحري  الجوي  والمجال البلطيق دول
 مع أطول حدودا   بالفعل تحالفال يكتسب واضحة، الجديد التوسيع هذا فوائد فإن

 .روسيا

 الرئيس إن ،4244 مايو72 في   Wall Street Journal "" لصحيفة ووفقا  
 لكن وإضعافه، الناتو تقسيم إلى سعى أوكرانيا غزا عندما بوتين فالديمير الروسي

 مكان أي من أكثر فنلندا في تجسدت عكسية نتائج عن أسفرت هذه استراتيجيته
 األسابيع في السويد جانب إلى- الناتو إلى اإلسكندنافية الدولة متانض إذا آخر،

 في جديدين عسكريين عضوين أمام نفسه بوتين سيجد -متوقع هو كما المقبلة،
 .ميال  ( 222) يساوي  بما قلم، بجرة الناتو مع بالده حدود وستزيد بجواره، الناتو

 ويقف الباردة، الحرب في الحياد منظور من البلطيق شمال تصوير يتم فبينما
 في الناتو حلف مع الدولتين كلتا تعاونت األمر واقع في لكن .الناتو عن بمعزل

 التابع السالم أجل من الشراكة برنامج إلى والسويد فنلندا انضمت عسكرية، مهام
 عمليات في باستمرار شاركتا السنين، مر وعلى. 7772 عام في الناتو لحلف
 في شاركتا كذلك والعراق أفغانستان في الدولي التحالف ابينه من العسكرية الحلف

 وتدريبات Sabre Strike سلسلة مثل الناتو، لحلف العسكرية التدريبات

BALTOPS الناتو استجابة قوة من جزء البلدين كال .البلطيق بحر منطقة في 
 اتالعملي مكونات من تتكون  عالية كفاءة ذات الجنسيات متعددة قوة وهي المعززة،

 عند بسرعة نشرها الناتو لحلف يمكن التي والخاصة والجوية والبحرية البرية
 .الوطنية للقرارات وتخضع تكميلي دور في الحاجة،

 الدولة دعم بشأن تفاهم مذكرة على والسويد فنلندا وقعت ذلك، إلى باإلضافة
 أو ةالعابر  الناتو لقوات اللوجستي الدعم تقديم منهما تتطلب والتي المضيفة،
 لقرار تخضع المذكرة أزمة، أو تمرين خالل السويد أو فنلندا أراضي على الموجودة

 أعضاء – األوروبيتين الدولتين بين األمنية العالقات قوة عن يعبر ما . وطني
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 .الناتو وبين –األوروبي االتحاد

 وتتمتعان مهمة استراتيجية جغرافية مواقع في والسويد فنلندا تقطن واألهم،
 عن يقل ال ما األعضاء ينفق بأن الناتو بالتزام للوفاء االقتصادي ستقرارباال

 وحلف والسويد فنلندا تنظر كما. الدفاع على اإلجمالي المحلي ناتجهم من%( 4)
 جوانب من العديد وفي للغاية، متشابه منظور من العالم إلى األطلسي شمال
 يؤدي الناتو إلى انضمامهما نا وبالتالي . المختلطة والتهديدات الشامل الدفاع

 .عمله نطاق وتوسيع الناتو قوة تعزيز إلى

 في الحرب قبل ستولتنبرغ ينس الناتو لحلف العام األمين أشار قد وكان
 معا ، نعمل أننا حقيقة  .شركائنا أقرب...  هما وفنلندا السويد"  أن إلى أوكرانيا

ا نمارسها وأن المعلومات، نشارك وأننا  هذا في األهمية وتظهر م،مه أمر مع 
 ."اآلن نواجهه الذي الموقف

 بها الخاص الجديد تقريرها 4244 أبريل أوائل في الفنلندية الحكومة أصدرت
 فنلندا عضوية آلثار تقييم ا تضمنت وقد  .األمنية البيئة في التغييرات حول

 فسيؤدي و،النات من جزء ا ستصبح فنلندا كانت إذا أنه والحظت الناتو في المحتملة
 بدوره وهذا .البلطيق بحر منطقة في العسكرية القوة استخدام عتبة رفع إلى ذلك
 ستكون  فنلندا أن إلى أيضا   التقرير وأشار. اإلقليمي االستقرار يزيد أن شأنه من

 االلتزام وهو ، (5) المادة سيناريو في اآلخرين الناتو أعضاء لدعم مستعدة
 التقرير وأشار .للهجوم تعرضهم حالة في اآلخرين األعضاء عن بالدفاع األساسي

 الناتو قوات استضافة أو نووية أسلحة بقبول ملزمة فنلندا أن يعني ال هذا أن إلى
 .أراضيها على للناتو عسكرية قواعد قبول أو دائم بشكل

 السويدية الحكومة وأعدته 4244 مايو 72 في نشر جديد تقرير خلص
 شمال حلف إلى السويد انضمام أن إلى لبرلمانا في األحزاب جميع بمشاركة

 وأوضح". أوروبا شمال في نزاع نشوب مخاطر من يقّلل" أن شأنه من األطلسي،



 - 200 - 

 العسكرية النزاعات اندالع عتبة سترفع الناتو في السويد عضوية أن" التقرير
 هجوم وقوع" التقرير يعتبر و ".أوروبا شمال في رادع تأثير لها سيكون  وبالتالي

 "نيوز يورو" في جاء حسبما" . االحتمال بعيد السويد ضد مسلح

 الميجور قال للحلف، الدولتين انضمام حال في الروسية التهديدات عن أما
 الكثير هناك ليس أن الفنلندي، للجيش السابق القائد ، توفري  بيكا المتقاعد جنرال

 وقد أوكرانيا، في فعني بقتال متورط الروسي فالجيش تفعله، أن لروسيا يمكن مما
 سحبت وقد.  والمعدات الرجال في الفادحة الخسائر بسبب صفوفه استنزفت

 يضعف الذي األمر أوكرانيا، إلى إلرسالها فنلندا مع الحدود من قواتها روسيا
 مايو 72 في" بوست واشنطن" لصحيفة وفقا  . عسكريا   فنلندا تهديد على موسكو
4244. 

 المخابرات مدير مكتب في عملت التي يلور،ت كيندال أكدته الرأي هذا
 الوطنية لـإلذاعة الجديد، األمريكي األمن مركز في كبيرة زميلة اآلن وهي الوطنية
 تواجهها قد التي التهديدات إن. 4244 مايو 77 في " NPR" األمريكية العامة
 رقةغا روسيا أن أعتقد. "الخطورة من القدر بهذا ليست روسيا من والسويد فنلندا

 الذي والتكامل التفاضل حساب بالضبط هو هذا أن وأعتقد. أوكرانيا في حربها في
 التخاذ النافذة هذه ويمنحهما مشتتة، روسيا أن يرون  حيث والسويد، فنلندا تمتلكه
 ". خطوة

  النووي  الردع نشر خطر

 خطورة من الدولتين محذرة وبدت الناتو، حلف توسيع روسيا تعارض
 فنلندا مع طويلة بحدود جغرافيا   ترتبط روسيا أن خاصة لحلف،ا إلى انضمامها

 األوروبية الدول بقية تقريبا   تعادل التي الحدود وهي كم، 7222 إلى تصل
 بل روسيا، مع جغرافية بحدود السويد ترتبط ال النقيض على. روسيا مع المتماّسة

 وبحر بوتيه خليج في فقط يشتركان والسويد، فنلندا بين برية حدود أيضا   يوجد وال



 - 201 - 

 .البلطيق

 ابريل 72 في الروسي، األمن مجلس رئيس نائب ميدفيديف، ديمتري  حذر
 أصبحت إذا أمنها لضمان جادة إجراءات اتخاذ إلى ستحتاج روسيا أن 4244

 الروسي االتحاد مع للتحالف البرية الحدود وأن ، الناتو في أعضاء والسويد فنلندا
 وتقويتها الحدود هذه تعزيز سيتعين الحال، يعةوبطب .الضعف عن تزيد سوف
 مياه في كبيرة بحرية قوات ونشر الجوي  والدفاع البرية القوات وتجميع جدي بشكل
 عن حديث هناك يكون  لن الحالة، هذه في: "ميدفيديف وأضاف. فنلندا خليج
 .التوازن  استعادة يجب .البلطيق بحر في النووية األسلحة من خالية منطقة وضع

 أال" الغرب على يتعين أنه 4244 مايو 77 في الروسية الخارجية ذكرت كما
 الناتو توسع عن ببساطة الطرف تغض قد موسكو أن عن" أوهام أي لديه تكون 

 الروسي، الخارجية وزير نائب وقال. وفنلندا السويد ليشمل أوروبا شمال منطقة في
 على القدرة أن كما سيرتفع، العسكري  للتوتر العام المستوى " إن ريابكوف، سيرغي
 .ستقل األجواء تلك مثل في التوقع

 التقليل إعالميا   خارجيته ووزير الروسي الرئيس يحاول األعلى، المستوى  على
 الروسي، الرئيس قال األطلسي، شمال لحلف والسويد فنلندا انضمام تأثير من

 من ذلك في بما ،الناتو بتوسع يتعلق فيما"  4244 مايو 72 في بوتين، فالديمير
 مع مشاكل روسيا لدى ليس: والسويد فنلندا الحلف، في الجدد األعضاء خالل

 مباشرا تهديدا يخلق ال الدول هذه خالل من التوسع أن يعني وهذا الدول، هذه
 إلى بالتأكيد سيؤدي المناطق، هذه في العسكرية التحتية البنى توسيع لكن لروسيا،

 وزير اعتبر كما". لنا ستنشأ التي التهديدات على بناء وذلك جوابية، إجراءات
 فارقا   يحدث ال قد المتوقع الدولتين انضمام أن الفروف، سيرغي الروسي الخارجية

 فنلندا أن 4244 مايو 71 في صحافي تصريح في الروسي الوزير وأضاف. كبيرا  
 إلى ضافةإ الناتو، لحلف العسكرية التدريبات في طويل وقت منذ تشاركان والسويد
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 لتوسعات يخطط عندما حسبانه في أراضيهما يضع والحلف أخرى، محايدة دول
 .فرقا   يحدث لن انضمامهما فإن لذا شرقا، عسكرية

 والسويد فنلندا تصبح أن خطر جانبها من روسيا تدرك األمر، حقيقة في لكن
 على الغربي التحالف قوات وجود ذلك يعنى فمبدئيا   الناتو، حلف في عضوين

 قواعد إنشاء احتمالية ذلك في بما الروسية، الحدود على تقريبا   كم( 4222) مسافة
 ألمانيا، مثل كبري  دول في الموجودة غرار على الدول تلك في أمريكية عسكرية

 لذا. روسيا مع جغرافية بحدود ترتبط التي بولندا إلى أرسلت التي التعزيزات أو
 وفنلندا، السويد انضمام فرضية روسيا اجهتو  كي المحتملة التداعيات أولى تبدو
 إليه أشار ما بحسب البرية الروسية الحدود على نووي  ردع خط نشر هي

 تشهدان قد وجورجيا مولدوفا مثل دول بل فقط؛ هذا ليس روس، مسئولون 
 الضغوط من كنوع لروسيا الموالية االنفصالية لحركاتهما ونشاطا   أمنية اضطرابات

 .األوروبي االتحاد أمن على ثم ومن وجيرانها، الدول تلك على األمنية

 وبالتالي البلطيق، بحر هو وفنلندا السويد يربط ما الثنائي المستوى  وعلى
 بما الشمال، أقصي ومناطق البلطيق في دفاعاتها لتعزيز روسيا تستعد سوف
 على قدرة أكثر روسيا فإن القوة، لجغرافيا وطبقا   نوويا ، وفنلندا السويد حصار يعني

 على - المتحدة الواليات ومنهم - الناتو دول قدرة قبل استباقية ضربات توجيه
  .الرد

 األوروبي القرار وحدة على وفنلندا السويد انضمام تأثير 

 على وخيمة وعواقب تحديات جملة أيضا   ستثير والسويد فنلندا عضوية إن
 :بينها من ولعل االمريكية، المتحدة الواليات وحتى أوروبا وعموم المعنية الدول

 بين الروسية-االوكرانية الحرب لطبيعة المعالجة الرؤى  في االنقسام تعزيز -
. ثانية جهة من وفرنسا المانيا بقيادة واوروبا جهة من المتحدة والواليات بريطانيا

 الناتو الى وفنلندا السويد انضمام باتجاه تدفعان والمانيا فرنسا ان من الرغم فعلى
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 السالم تحقيق وفرص خطوات أن تجد فرنسا ان اال االوروبي االمن اجل من
 القوة، بسياسة تتغير ان يمكن ال الجغرافيا وأن روسيا، اذالل عبر تكون  أال يجب
 تحاول المتحدة الواليات بأن( األلماني – الفرنسي) الشعور من ينبع كله وهذا

 .أوربا خالل من فقط مصالحها تحقيق

 العسكري  القوى  توازن  بمبدأ يخل والسويد فنلندا خالل من لحلفا توسيع إن -
 فتئوا ما الروس بان علما. المتحدة الواليات لصالح اوروبا في واالستراتيجي

 استمرتا ما إذا والسويد فنلندا حفيظة يثير ان يجب ما هناك ليس بأن يؤكدون 
 .حيادهما على

 للدول واالستقرار باألمن ييأت ال جديدة، مجاالت في الناتو نطاق توسيع -
 لتحقيق آلية إلى أوروبا ويحّول روسيا مع المواجهة خط في يضعها إنما األوروبية

 كما واقتصاديا ، سياسيا   العجوز القارة بتطور ويخل ومصالحها، أمريكا أهداف
 الجيوسياسية الخارطة في جديدة أزمة بؤرة إلى وشمالها أوروبا شرق  منطقة يحّول

 .العالمية

 القوى  موازين في تغيير.. وفنلندا السويد انضمام

 فبراير 42 في أوكرانيا بغزو الروسية القوات قيام من شهرين حوالي مرور بعد
 عن التخلي 4244 مايو 75 في والسويد فنلندا دولتي من كل إعالن ،4244

 شمال لحلف االنضمام إلى التوجه في والرغبة عقود، منذ القائم العسكري  حيادهما
 الجغرافية الروسي الجيش تجاوز احتماالت مخاوف إثر وذلك ،"الناتو" األطلسي
 .بلدهما إلى وامتدادها خاصة، عسكرية عملية فيها يخوض التي األوكرانية

 األوكرانية األزمة في الحياد عن أوروبا دول تخلي

 داوإيرلن ،وسويسرا، وفنلندا السويد، مثل أوروبا دول من كثير أن المتعارف من
 هذه بعض لدى التغيير في بدأ الوضع ولكن عسكري، تحالف أي إلى تنتمي ال
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 إلى االنضمام في يفكر بعضها وأخذ ألوكرانيا، الروسي الغزو منذ المحايدة الدول
 الروسي الجيش تجاوز من وخوفا   لمصالحها حماية" الناتو" األطلسي شمال حلف

 فنلندا في مسؤولين صرح 4244 مايو 5 وفي األوكرانية، الجغرافية الحدود
 من بترحيب" الناتو" األطلسي شمال حلف إلى البلدين انضمام دراسة والسويد،
: أكد الذي ستولتنبرغ ينس للحلف العام األمين تصريح في جليا   ذلك وبدا الحلف،

 ."الناتو حلف في مفتوحة بأذرع والسويد بفنلندا الترحيب سيتم"

 تغيير إلى وفنلندا السويد فقط يدفع لم انياألوكر  الروسي الغزو أن ويبدو
 في المحك على باتت حيادها أن ترى  محايدة أخرى  دول هناك أن إذ موقفيهما،

 رغم الحياد، بمبدأ متمسكة كانت التي سويسرا، مثل الحالي الروسي التهديد ظل
 رفض في تمثل ما وهو 4244فبراير 42 أوكرانيا في العسكري  توغلها روسيا بدء
 صنعها من ذخيرة لتسليم ألمانيا من طلبات رفض وأيضا باألسلحة أوكرانيا يدتزو 
 السابق موقفها عن سويسرا تراجعت ،4244 فبراير 42 في أنه اال أوكرانيا، إلى

 على األوروبي االتحاد فرضها التي العقوبات من الكاملة الحزمة تبني وقررت
 عن االستقالل على حصولها نذم حيادها على حافظت التي إيرلندا وكذلك. روسيا

 العالمية الحرب طوال الحياد بمبدأ تمسكت حيث ،7747 عام في المتحدة المملكة
 الناتو حلف إلى بالدهم انضمام تعارض البالد سكان غالبية تزال ال فيما الثانية

 الروسي الغزو بدء ومع واآلخر، الحين من األمر حيال النقاش تجدد رغم
 بالد حياد على مناسبات عدة في مارتن مايكل إيرلندا وزراء يسرئ أكد ألوكرانيا،
  .وأخالقيا سياسيا أوكرانيا جانب إلى تصطف بالده إن قال لكنه عسكريا،

 الناتو لحلف والسويد فنلندا انضمام تداعيات

 البالد، دستور في ُيكرس لم الحياد بمبدأ التمسك السويد قرار أن رغم :السويد
 عشر، التاسع القرن  بداية منذ نزاع أي في تنخرط لم سكندنافيةاإل الدولة أن إال

 منحازة، غير دولة أنها على السويد أكدت األوروبي، االتحاد إلى انضمامها ومنذ
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 في الحرب أن ويبدو الناتو، مع مشتركة مناورات في تشارك فهي ذلك ورغم
 كييف بتزود قامت إذ ستوكهولم حكومة موقف في التغيير بعض أحدثت أوكرانيا

 .للدبابات المضادة األسلحة ذلك في بما باألسلحة

 4244مارس نهاية في ستوب ألكساندر السابق فنلندا وزراء رئيس أكد :فنلندا
 أو أيام غضون  في ليس لكن الناتو، حلف إلى لالنضمام طلبا ستقدم فنلندا أن

 مع حدودا تشاركت فنلندا، أن بالذكر الجدير قليلة، أشهر غضون  في وإنما أسابيع
 حدوث إلى دفعت أوكرانيا، في الحرب أن يبدو لكن كيلومتر،( 7222) تبلغ روسيا
 مايو 7 في مارين سانا وزرائها رئيسة صرحت حيث فنلندا، موقف في تغيير

 لالنضمام دعمها على شددت حيث" نتخيلها التي الجارة" ليست روسيا إن ،4244
  .الناتو إلى فنلندا

 أوروبا وشرق  وسط في الناتو انتشار

 

 شمال لحلف االنضمام في السويد ورغبة فنلندا دخول أن التقارير أفادت
 سيصبح الذي والناتو، روسيا بين القوى  موازين في تغييرا يحمل" الناتو" األطلسي

 لموسكو فادحة خسارة من الخطوة تمثله ما إلى إضافة مضى، وقت أي من أقوى 
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 تقوم كانت اآلن حتى فنلندا سياسة وأن أمنه، هديدوت الجيوسياسي، المستوى  على
 رادعا   تشّكل أراضيها، وصعوبة لجيشها العالية والدربة العسكرية قوتها أن على
 إثارة وعدم أمنها بضمان السياسة هذه لها سمحت وقد اعتداء، أي وجه في كافيا  

 الحلف، وإذا إلى انضمامها بعد يتغّير أن بد ال الذي األمر روسيا، مع خالف أي
 أن يجب األطلسي الحلف إلى الجدد األعضاء انضمام أن المفترض من كان

 يدفع أن شأنه من والسويد فنلندا انضمام فإن الجماعي، األمن تعزيز في يسهم
 إطار في التوتر من مرحلة نحو اآلن إلى هادئة كانت التي االسكندنافية الحدود
 .تاالحتماال شتى على مفتوح ودولي أوروبي

 لـروسيا وفقا   السويد في السياسية واألحزاب الحكومة أعدته رسمي تقرير كشف
 ستقلل االسكندنافية للدولة النوع هذا من خطوة أن ،4244 مايو 72 في اليوم

 في السويد عضوية" أن التقرير في وجاء أوروبا، شمال في نزاع نشوب خطر
 في رادع تأثير لها سيكون  اليوبالت عسكرية نزاعات( اندالع) عتبة سترفع الناتو
 جانب من استفزاز حصول استبعاد يمكن ال" أنه التقرير ورأى ،"أوروبا شمال
 بي بي لـ تقرير أفاد". انتقالية فترة خالل السويد ضد انتقامية وتدابير روسيا

 بمثابة سيكون  والسويدية الفنلندية الجيوش انضمام أن 4244 مايو 7 في   سي
 قوات تفوق  الروسية القوات أن إذ أوروبا، شمال في الدفاعية الناتو لقوة قوية دفعة

 فنلندا انضمام فإن جغرافيا أما كبير، بشكل عددا األوروبية القارة شمال في الحلف
 عسكريا روسيا مع حدوده مساحة يضاعف كونه الناتو، دفاع في كبيرة فجوة يمأل

 إلى برسالة ويرسل الغربي، المتبادل الدفاع تماسك إلى ذلك سيضيف وسياسيا،
 .سيادة ذات لدولة غزوه ضد متحدة بغالبيتها أوروبا أن مفادها بوتين

  القوى  موازين في تغيير..  النووي  التسلح

 مارس 42 في ستولتنبرغ ينس األطلسي شمال لحلف العام االمين أعلن
( 2) بـ الدفاعي الموقف تعزيز" سيقررون ( 22) الـ الحلف قادة أن  4244
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 عدد ليرتفع وسلوفاكيا، والمجر ورومانيا بلغاريا في جديدة قتالية مجموعات
 األسود، البحر إلى البلطيق من مجموعات( 2) إلى المنتشرة القتال مجموعات

) بين عادة قوامها يتراوح الجديدة، القتالية المجموعات أن ستولتنبرغ وأوضح
 وبلغاريا، ورومانيا اكياوسلوف المجر في تشكيلها يتم جندي،( 7522)و( 7222

 أن إلى الفتا   ،"ضروريا ذلك كان طالما" مكانها في ستبقى القوات أن وأضاف
 تأهب حالة في طائرة( 722)و البحر، في حربية سفينة( 722) أيضا لديه الـحلف

 المهام قوة) المشتركة العمليات قوة ومحورها جندي ألف( 22) القوة وتضم قصوى،
 بقيادة مقاتل( 2222) من المكونة( الناتو لحلف التابعة ستعداداال عالية المشتركة

 وبحرية جوية بوحدات مدعومة وكتائب الجنسيات متعدد لواء وتضم حالي ا، فرنسا
  .خاصة وقوات

 بحر منطقة في نووية أسلحة بنشر 4244 أبريل 75 في روسيا هددت
 وأفاد األطلسي، شمال حلف إلى والسويد فنلندا انضمت ما إذا حولها وما البلطيق
 السابق، الروسي والرئيس الروسي األمن مجلس رئيس نائب ميدفيديف، دميتري 

 ال الحالة، هذه في: "أنه 4244 أبريل 74 يوم تلغرام، تطبيق عبر منشور في
 روسيا قيام إمكانية إلى مشيرا ،"البلطيق لبحر نووي  غير وضع عن الحديث يمكن
 في نووية وأسلحة صوتية فرط وأسلحة درإسكن بصواريخ مسلحة سفن بنشر

 لعبة" مجرد النووية الروسي الرئيس تهديدات الخبراء بعض ويعتبر". المنطقة
 السابق،" بي جي كي" السوفياتية المخابرات عميل أن آخرون  يرى  ،"روليت
  النووية األسلحة باستخدام نهايته إلى العالم يقود أن مستعد

 اتو؟الن توسع على بوتن سيرد كيف

 في روسيا ضد حربا تخوض لن أنها مرة من أكثر المتحدة الواليات أكدت
 حلف بين مباشرة مواجهة بـتجنب  بايدن جو األمريكي الرئيس وتعهد أوكرانيا،

 أوروبا شرقي وفي. ثالثة عالمية حرب الى ستؤدي ألنها وروسيا، االطلسي شمال
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 حظر وفرض الحربية بالطائرات ياأوكران بتزويد الناتو تطالب التي األصوات تزداد
 من والنفط الغاز استيراد ألمانيا توقف وأن زيلنسكي، رئيسها يطالب كما جوي 

 ازداد كلما أوروبا في شرقا توجهنا فكلما. بوتين حرب عن التمويل لقطع روسيا
 ميدفيديف تهديدات على 4244 أبريل 72 في" بلومبرج" وكالة وعلقت. التصعيد

 احتمال بشأن روسيا جانب من صدرت التي المفصلة التهديدات أكثر من بأنها
. خارجه البقاء اختيار من عقود بعد الحلف، إلى الشماليتين الجارتين انضمام
 دراسة على كثب عن تعمالن أنهما الماضية األيام خالل والسويد فنلندا وأعلنت
 .ألوكرانيا الروسي الغزو بعد األمر،

 4244 مايو 72 في زاخاروفا، ماريا الروسية رجيةالخا باسم الناطقة وأعلنت
" مفاجأة" سيكون  الناتو عضوية إلى االنضمام فنلندا قرار على بالدها ردّ  أن
 دول تحرك أن تيتوف، فالديمير الروسي الخارجية لوزير األول النائب نبه كما  ،

 لوضع،ا تفاقم من يزيد مما اإلقليمي التفاعل قنوات يدمر قد األوروبي الشمال
 فعل رد أن وأكد ، 4244 مايو 72 في لألنباء" تاس" وكالة أفادت ما بحسب

 ذلك في بما االنضمام، لهذا" الحقيقية العواقب" على كبير حد إلى سيعتمد بالده
 هذا أن من وحذر أراضيها، على هجومية أسلحة وأنظمة العسكرية القواعد نشر

 القطب ومجلس البلطيق بحر دول ينب اإلقليمي التفاعل قنوات يدمر قد" التوسع
 " .سابقا مستقرة كانت منطقة في الوضع تفاقم من يزيد ما الشمالي،

 من ،4244 مايو 42 في األمريكية "إنترست ناشيونال" مجلة حذرت كما
 أن بدعوى  لعضويته، فنلندا انضمام على "الناتو" األطلسي شمال حلف موافقة
 بشكل إشكالية تعتبر فنلندا حالة وأنه منافعها، تتجاوز الخطوة هذه تكلفة

 األقل على الدولة تلك النضمام دعمها توقف أن واشنطن على يجب وأنه "خاص
 عبء أي سيتحملون  بأنهم مقنعة حجة الحاليون  األوروبيون  الحلفاء يقدم حتى

 جيدة عالقات تقيم أن المتحدة للواليات يمكن بأنه رأيها عن وأعربت إضافي،
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 .“عنها نيابة للروس النووية باإلبادة التهديد دون " فنلندا مع ينللطرف ومفيدة
** 

 المحايدة الدول أهمية
 الحياد عن والسويد فنلندا خروج مع أوروبا، في المحايدة الدول عدد تقلص
 من إقراره مراقبون  يرجح الذي ،"الناتو" لحلف االنضمام نحو ومضيهما العسكري،

 أن الواضح ومن. التركي التحفظ من الرغم على للحلف، األعضاء الدول قبل
 أن إذ موقفيهما، تغيير إلى وفنلندا السويد فقط يدفع لم ألوكرانيا الروسي الغزو
 التهديد ظل في المحك على باتت حيادها أن ترى  محايدة أخرى  دول هناك

  . الحالي الروسي
 المحايدة؟ الدول ماهية 

 وتلتزم تتعهد التي هي المحايدة ولةالد فإن ،7721 عام الهاي التفاقية وفقا  
 جميع في محايدة نفسها وتعتبر حرب، أي في األطراف جميع تجاه الحياد

 شمال حلف مثل عسكرية تحالفات في الدخول تستطيع ال أنها كما النزاعات،
 .(الناتو) األطلسي

 الحياد، نظام إيجاد في عشر، التاسع القرن  في األوروبية، السياسة ساهمت
 التوازن  على للحفاظ ضروريا   وجودها أُعتبر التي الضعيفة الدول حماية لأج من

 وحماية إليها، الضعيفة الدول ضم من القوية الدول لمحاولة ومنع ا آنذاك، الدولي
. بينهما االحتكاك لتجنب قويتين دولتين بين يفصل حاجز إيجاد عبر الدولي السلم

 سويسرا إلى إضافة سابقا ، وفنلندا السويد أوروبا، في المحايدة الدول قائمة وتشمل
  .والفاتيكان والهرسك والبوسنة وصربيا ومولدوفا وإيرلندا والنمسا
 العسكري  الحياد على الحفاظ.. سويسرا 

 األفضل النموذج تعتبر إذ الدولي الحياد لمبدأ الحقيقي التجسيد سويسرا تعد
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 على القائمون  تعهد عندما 7275 عام إلى سويسرا حياد ويعود. المحايدة للدولة
 جانب إلى يحاربون  مرتزقة تقديم وعدم النزاعات عن باالبتعاد األوروبي البلد هذا
 األوروبية الدول تعهدت المقابل، في. المتحاربة األطراف من طرف أي

 .سويسرا أراضي على نزاع أي في انخراطها عدم بضمان لسويسرا
 أن إال ،4244 فبراير أواخر كرانياأو  في العسكري  توغلها روسيا بدء ورغم

 أوكرانيا تزويد رفض في تمثل ما وهو الحياد بمبدأ متمسكة ظلت سويسرا حكومة
 .أوكرانيا إلى صنعها من ذخيرة لتسليم ألمانيا من طلبات رفض وأيضا باألسلحة
 البرلمان في المقاعد من كتلة أكبر يشغل الذي اليميني الشعبوي  الحزب كان

ا  من 42 في أنه بيد روسيا، ضد اإلجراءات من مزيد اتخاذ نبشأ متردد 
 من الكاملة الحزمة تبني وقررت السابقة، موقفها عن سويسرا تراجعت 4244فبراير

 .روسيا على األوروبي االتحاد فرضها التي العقوبات
. اإلطالق على الدولية الساحة على حياد أقوى  مثلت سويسرا إن القول يمكن

 الناخبون  وقرر دستورها في الحياد كرست وقد. أوروبا توى مس على فقط ليس
 تبذل كانت حكومتها لكن. األوروبي االتحاد خارج البقاء عقود منذ السويسريون 

 خلف الوقوف بعد الحياد مفهوم لشرح األخيرة األسابيع في جهدها قصارى 
 رصةف هناك يكون  قد أنه المرجح من لكن. روسيا ضد األوروبي االتحاد عقوبات
 .حيادها عن سويسرا تبتعد أن في ضئيلة

 النمساويين قلب في الحياد.. النمسا
 قوات لمغادرة كشرط: الحديثة ديمقراطيتها في أساسيا   عنصرا   النمسا حياد ُيعد
 النمسا أعلنت ،7755 عام في االستقالل استعادة على وقدرتها البالد الحلفاء
 .عسكريا   محايدة نفسها

 ذلك النمساوي  الحياد وإنهاء الناتو إلى االنضمام حول نقاش يوجد ال حاليا ،
 نية أي لديه أحد ال أنه لدرجة النمسا في للغاية شائعان االنحياز وعدم الحياد أن
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 .المجال على تسيطر الحياد روح تزال ال وبالتالي، .القضية هذه إلثارة
 أن أخرها كان روسيا، على االوربية االقتصادية العقوبات في النمسا شاركت

 النخبة بطبقة خاصة( دوالر مليون  422) يورو مليون  452 بقيمة أصوال   جمدت
. روسيا على األوروبي االتحاد أقرها التي للعقوبات استجابة الروسية الثرية

 .4244 مايو 42 في "ORF" لقناة وفقا
 إلى أسلحة إرسال عدم قررت عسكريا ، الحياد على البقاء قررت التي النمسا،

 و واقية ودروع خوذة( 72222) مع فقط قافلتين الدولة أرسلت فيما  .أوكرانيا
 مايو 4 في "EURACTIV " لـ وفقا  . المدنية للقوات الوقود من لتر( 722222)

4244. 
 جيدا   توازنا   أوكرانيا، في الروسية الحرب بدء منذ نهامر كارل المستشار حقق

 وضعها لتغيير خطط لديها ليس البالد أن أكد لقد .النمسا بموقف يتعلق فيما
 الحياد بالضرورة يعني ال العسكري  الحياد أن نفسه الوقت في أعلن بينما ، األمني

 .أوكرانيا في روسيا تصرفات بشدة تدين النمسا وأن - األخالقي
 النمساوية والتلفزيون  اإلذاعة لهيئة وفقا نيهامر كارل النمساوي  المستشار قال

 المستقبل، في كذلك وستظل محايدة دائما كانت النمسا إن 4244 مايو 45 يوم
 تتقدم لن بالده وأن والسويد، فنلندا تاريخ عن يختلف النمسا تاريخ أن إلى مشيرا
 الهيكل في تماما مندمجة النمسا أن نيهامر وأضاف. الناتو إلى لالنضمام بطلب

 االتحاد داخل من نياأوكرا مع تتضامن أن ويمكنها األوروبي لالتحاد األمني
 .األوروبي

 هامش على تانر، كلوديا النمساوية الدفاع وزيرة الموقف هذا أكدت قد وكانت
 مشيرة ،4244 مايو 71 في ببروكسل األوروبي االتحاد في نظرائها مع اجتماع

 الحياد" مضيفة محايدة، دولة بأنها الدستورية الناحية من واضحة النمسا أن إلى
 عن النمسا تبتعد أن المستبعد من إنه القول يمكن لذا ". ويينالنمسا قلب في
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 .والمتوسط القريب المدي على حيادها
. الناتو بدول محاطة النمسا أن إلى بالطبع جزئيا   ذلك يعود الواقع في

 األمر بحكم لالستفادة الناتو حلف إلى االنضمام النمسا على يتعين ال وبالتالي،
 ومن. الناتو معاهدة من( 5) المادة في الوارد المتبادلة المساعدة بند من الواقع
 مهاجمة بالفعل الغازي  الجيش على يتعين النمساوية، األراضي إلى الوصول أجل

 الحدود على تقع النمسا كانت إذا ذلك، من النقيض على. الناتو دول إحدى
 ون ستك - ومناقشتها - األمنية سياستها مخاوف فإن الناتو، لحلف الخارجية

  .تماما   مختلفة
 سياسي حياد ال عسكري  حياد.. إيرلندا

 المملكة عن االستقالل على حصولها منذ حيادها على إيرلندا حافظت
 الثانية العالمية الحرب طوال الحياد بمبدأ تمسكت حيث 7747 عام في المتحدة

 رغم الناتو حلف إلى بالدهم انضمام تعارض البالد سكان غالبية تزال ال فيما
 .واآلخر الحين من األمر حيال النقاش تجدد

 األطلسي شمال حلف منظمة إلى االنضمام في التفكير إيرلندا رفضت
 من جزءا   احتلت – بريطانيا – قوة مع تحالف في الدخول بدعوى  ،( الناتو)

 ومتواصل فخور سجل ما اليرلند كان ،7752 عام من بدءا   ذلك، ومع. أراضيها
 المتحدة لألمم التابعة السالم حفظ بعثات في للخدمة الخارج إلى قواتها بإرسال

 أماكن في الخارج، في ايرلنديا جنديا  ( 522) حوالي حاليا   يوجد. األوروبي واالتحاد
 .ومالي الجوالن ومرتفعات لبنان مثل

 التأكيد تم فقد إيرلندا، دستور في مقنن غير الحياد مفهوم أن من الرغم على
 الحرب أن إال. األوروبي االتحاد في البالد اندماج أثناء وتكرارا   مرارا   الفكرة على

 األوروبية الدول إحدى وهي إيرلندا حياد حول النقاش فتح أعادت أوكرانيا في
 استراتيجي موقف في النظر إعادة في السياسة صانعو وبدأ القتال، عن األبعد
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 في مستقلة عضوة بيري، كاثال قالت. االستعمار بعد ما البالد تاريخ في متجذر
 يمكنك أنه يبدو أخيرا ،: "قوة أكثر دفاعية سياسة عن تدافع االيرلندي البرلمان

 موقف بشأن مخاوف ذكرت إذا الماضي، في... الموضوع إلى التطرق  بالفعل
 ".الحروب بإثارة اُتهمت فقد الحياد، من إيرلندا

 قاتلة غير اعداتمس وإرسالها روسيا، على عقوبات بفرض إيرلندا شاركت
 عنها أعلن ألوكرانيا كمساعدة يورو مليون ( 27) دبلن خصصت حيث. كييف إلى
 على تقتصر بها تساهم التي العسكرية المعدات لكن. 4244 ابريل 47 في

 كانت بل(. لألكل جاهزة وجبات) MREs و للبدن الواقية الدروع مثل عناصر
 المركبات في فقط سيستخدم إيرلندا تدفعه الذي الوقود أن من للتأكد دعوات هناك
 .الحرب منطقة فوضى خضم في مستحيل أمر وهو القتالية، غير

 ليست إيرلندا أن إلى المرات عديد مارتن ميشيل االيرلندي الوزراء رئيس أشار
 أدانته الذي الروسي، بالغزو األمر يتعلق عندما أخالقيا   أو سياسيا   محايدة

. إيرلندا في نقاش هناك سيكون  بأنه واعترف. العبارات بأقوى  االيرلندية الحكومة
 محايدين لسنا" قائال ، الشأن هذا في بالده موقف مارتن ميشال لخص قد وكان

 "Thejournal.ie" لمجلة وفقا". العسكري  المستوى  على محايدون  لكننا سياسيا ،

 .4244 فبراير 42 في
 ذلك أعتقد ال“ لخارجية،ا وزير أيضا وهو كوفيني، سيمون  الدفاع وزير قال
 اآلن، إيرلندا في متزايدة شهية هناك أن أعتقد بالتأكيد ولكن بسرعة، سيتغير
 وليس انخراط ا، أكثر تكون  أن إلى بحاجة إيرلندا أن …هذا حول النقاش وسأقود

 Irish " لـ وفقا   . األوروبي االتحاد عبر األمن وقضايا الجماعي الدفاع في أقل،

Examiner" 4244 مارس 7 في. 
 التي الخطوات تكثيف إلى ألوكرانيا الروسي الغزو أدى أخر، جانب من
 وتفّكر الدفاع، ميزانيات لزيادة وإيرلندا أوروبا داخل أصال   التطوير قيد أصبحت
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 يقل ال بما السنوي  الدفاعي إنفاقها بمضاعفة الراهن الوقت في اإليرلندية الحكومة
 عن المائة في%( 52) قدرها بزيادة المقبلة، واتالسن في يورو مليون ( 522) عن

. والبحرية الجوية الدفاعات على التركيز تجديد مع تزامنا  . الحالية المستويات
 ابريل 42 في " Irish Times "لـ وفقا   اإليرلندي الدفاع وزير صرح حسبما
4244. 

 أجرته عاستطال فوفق دولتهم، بحياد متمسكين اإليرلنديين غالبية يزال ال لكن
 أن تبين ،4244 مارس 2 في" ثينكس أيرلند" ومنظمة" إندبندنت صنداي" صحيفة

 األوكراني، الملف في بحيادها إيرلندا تمّسك يؤيدون  المشاركين من%( 22)
 نسبة وهي الناتو، حلف إلى إيرلندا انضمام المشاركين من%( 21) يدعم كذلك،
 .اآلن حتى األغلبية رأي تعكس ال لكنها التاريخية، بالمعايير مقارنة   جدا   مرتفعة

 لكنهما الناتو، حلف في عضوين ليسا أنهما في النمسا مع إيرلندا وتتشابه
 إذا" أنه على المشترك الدفاع بند في ينص الذي األوروبي االتحاد دول ضمن

 األعضاء الدول على فيجب أراضيها، على مسلح لعدوان عضو دولة أي تعرضت
 ."الممكنة الوسائل بكافة والمساعدة العون  بتقديم االلتزام األخرى 

 ومالطا قبرص
 الرغم على حيادها، على والغرب، تركيا بين المنقسمة الجزيرة قبرص، تبقى

 الجزيرة انقسام يعقد إذ األوروبية، والدول المتحدة الواليات مع عالقاتها تطور من
 من الماضي، القرن  تسبعينيا منتصف في الشمالي لشطرها" التركي الغزو" بعد
 ."الناتو"لـ االنضمام بشأن مستقبلية خطوة أية

 الروسي العدوان إدانة في الشيء بعض قبرص ترددت أوكرانيا، غزو بدء مع
 روسيا أثرياء طبقة ضخت فيما قبرص في يعيشون  الروس من اآلالف ألن نظرا  

 في بالمليارات تقدر استثمارات" األوليغارش" بـ ُيعرفون  والذين بوتين من المقربين
 ضد متشددا موقفا الحالي الوقت في قبرص حكومة اتخذت فقد ذلك، ومع. البالد
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 قلصت فيما األوروبي االتحاد عقوبات قائمة في المدرجة الروسية الشخصيات
 مساعدات أي قبرص تقدم لم بينما. الروس لألثرياء" الذهبية السفر جوازات" منح

 يوانيس القبرصي الخارجية وزير قال ذلك حول. ةإنساني مساعدات فقط عسكرية،
 مع والتضامن األوروبي االتحاد دعم قّررنا آخر، خيار لدينا يكن لم" كاسوليدس

 .دوله
 - القبارصة من العديد يواصل الناتو، حلف إلى باالنضمام يتعلق بما أما
 في توالنا على اللوم إلقاء - السياسي اليسار إلى ينتمون  الذين أولئك وخاصة
 كانت  .السبعينيات منتصف في التركية القوات غزو بعد للجزيرة الفعلي التقسيم

 العمل لمنع شيئ ا الحلف يفعل ولم - الناتو في عضوا   الوقت ذلك في تركيا
 األمر 4244 مايو 75 يوم أناستاسيادس، نيكوس قبرص، رئيس حسم. العسكري 

 الناتو، إلى لالنضمام تحرك في تفكيرال حتى" بكثير ألوانه السابق من" إنه بالقول
 .تركيا من قوية معارضةً   دائما يقابل أن شأنه من

 عسكريتين قاعدتين( الناتو) األطلسي شمال حلف في العضو بريطانيا تمتلك
 الساحل على للتنصت متطورا   موقعا   تستضيف والتي قبرص، في سياديتين

ا قبرص تريد المقابل في. أمريكيين أفراد مع يتعاون  الشرقي  على الحفاظ أيض 
 الموانئ في اإلمداد بإعادة الروسية الحربية للسفن سمحت وقد الحياد، قشرة

 .أوكرانيا في الحرب بدء بعد االمتياز هذا تعليق من الرغم على القبرصية،
 االتحاد في العضو الدول - مالطا في النقاش يحتدم السياق، نفس في

 الواقعة الصغيرة مالطا جزيرة وتعتبر . الحياد دأمب على الحفاظ حيال -األوروبي
 ورفض االنحياز عدم" بسياسة تلتزم حيث رسميا ، محايدة المتوسط البحر على

 .عسكري  تحالف أي في المشاركة
 المخاوف تزايد.. مولدوفا
 7772 عام في وذلك البالد دستور في محايدة لدولة مكانتها مولدوفا كرست
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 أن أمل على السوفيتي االتحاد عن االستقالل على صولهاح من سنوات ثالث بعد
 .مولدوفا أراضي في روسي عسكري  توغل أي وقوع دون  الحياد مبدأ يحول

 االنفصالية ترانسنيستريا منطقة في متمركزة روسية قوات تزال ال ذلك، ورغم
 من سلسلة وقوع وقع وعلى. لروسيا موالية انفصالية قوات لسيطرة والخاضعة

 مخاوف مولدوفا في والحكومة السلطات تنتاب مؤخرا، ترانسنيستريا في جيراتالتف
 لغزو كذريعة األمور هذه من باستخدام بوتين فالديمير الروسي الرئيس قيام من
 .البلد هذا

 واستدعت 4244 أبريل 42 في "DW" لـ وفقا   المولدوفية، الخارجية احتجت
 روسي عسكري  قائد تصريحات إزاء" البالغ القلق" عن للتعبير الروسي السفير

 الوزارة ونشرت للقمع، يتعرضون  البالد في بالروسية الناطقين السكان إن قال كبير
 محايدة دولة ومولدوفا لها، أساس ال التصريحات هذه" اإلنترنت على موقعها على

 االتحاد ذلك في بما الدولية األطراف جميع قبل من المبدأ هذا احترام ويجب
 ."الروسي

 مينيكايف روستام عن روسية رسمية أنباء وكاالت نقلت أن بعد ذلك وجاء
 السيطرة إن قوله الروسي الجيش في الوسطى العسكرية المنطقة قوات قائد نائب

 ترانسنيستريا، إلى الوصول لبالده تتيح أن شأنها من أوكرانيا جنوب على الكاملة
 .روسيا تدعمه مولدوفا في انفصالي إقليم وهو

 على المفروضة القسرية الغربية العقوبات إلى االنضمام مولودوفيا رفضت
 تريد ال بالدها أن ساندو، مايا مولدوفا، رئيسة أعلنت 4244 ابريل 4 وفي روسيا،

 األطلسي شمال حلف إلى انضمامها يعد فيما. روسيا على عقوبات تفرض ولن
 هو ترانسنيستريا منطقة في روسية قوات تمركز استمرار ظل في مستبعدا  ( الناتو)

 إلى لالنضمام تخطط ال بالدها أن على مولدوفا وزراء رئيسة تأكيد إلى أدى ما
 .األطلسي شمال حلف
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 للناتو االنضمام في آمال.. والهرسك البوسنة
 االستقرار عدم من حالة تزال ال البوسنة، حرب بعد عقود ثالثة مرور رغم
 التدخل على روسيا ُتقدم أن من خاوفم وسط والهرسك البوسنة بدولة تعصف

 .فيها
 حلف شركاء إحدى تعد والتي – والهرسك البوسنة أمام عدة عراقيل ظهرت

 من الرغم على" الناتو"لـ النضمامها -للعضوية عمل خطة منحها الذي الناتو
 ميلوراد بقيادة البوسنة، صرب لكن معلن، استراتيجي كهدف ذلك في رغبتها
 تظل أن يريدون  للبالد، الثالثية الرئاسة حاليا   يترأس والذي وسيالر  الموالي دوديك

 وقد. المتحدة الواليات تقوده الذي العسكري  التحالف خارج وتبقى محايدة البوسنة
" المستقلين االشتراكيين الديمقراطيين تحالف" حزب زعيم تصريح من جليا   ذلك بدا

 صربيا تحيا: "قال حيث كرانياأو  في الحرب بداية مع دوديك، ميلوراد الصربي،
 ابريل 42 في "Zurnal " لـ وفقا  !". صربسكا جمهورية وتحيا روسيا، وتحيا

4244. 
 وهددت والهرسك، للبوسنة" الناتو" عضوية تدعم ال أنها روسيا أوضحت كما

 موسكو ألن الحلف، إلى االنضمام نحو خطوات البوسنة اتخذت إذا سترد بأنها
 .دائيا  ع عمال   ذلك ستعتبر

 األوروبي االتحاد إلى لالنضمام والسعي روسيا استرضاء.. صربيا
 تقليدي بشكل لروسيا موالية ُتعد لكنها رسمي بشكل محايدة دولة صربيا تعد

 وزادت والصين، روسيا مع واألمنية واالقتصادية السياسية عالقاتها وتوسعت
 عسكرية مناورات وأجرت. روسيا من الثقيلة األسلحة من وارداتها من كبير بشكل

 .روسيا مع مشتركة
 عالقاتها تحسين ميلوسيفيتش سلوبودان بالرئيس اإلطاحة بعد صربيا أرادت

 كانت العسكري  التحالف في المستقبلية العضوية أن من الرغم على ،"الناتو" مع
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 السياسية األحزاب بين استياء هناك يزال ال ألنه كبير، حد إلى للجدل مثيرة
 المرجح غير من و. 7777 عام في ليوغوسالفيا" الناتو" قصف بسبب والمجتمع

 القريب المستقبل في لروسيا المؤيد موقفها يتغير أن
 التقييم

 وتتصاعد روسيا، مع( 7222) طولها يبلغ التي حدودها إلى فنلندا تنظر
 بنفس السويد وشعرت. أراضيها على أوكرانيا أزمة تتكرر أن من مخاوفها

 الطائرات قبل من الجوي  للمجال انتهاكات عدة عن اإلبالغ مع المخاوف
 . الروسية العسكرية

 األكثر النتيجة لكن خطيرة، انعكاسات إلى يؤدي قد الناتو حلف توسيع
 انضمام من الرئيسي التغيير فسيكون . المخاطر تفوق  الفوائد أن هي ترجيحا  
 الهجوم إلى تنظر التي اتو،الن بحلف الخاصة" 5 المادة" تطبيق هو للناتو البلدين

 االسكندنافية الدولتين دخول يكون . الجميع على هجوم أنه على عضو دولة على
 االستراتيجية األمنية الصورة سيغير حيث أوكرانيا، لحرب جيوسياسية نتيجة أهم
 مع المباشرة الناتو حدود من األميال مئات ويضيف أوروبا شرق  شمال في

 .الزمن من لعقود. روسيا
 مظلة تحت البالد الكاملة العضوية فستضع لفنلندا، بالنسبة واضحة الفوائد

 وقوع حالة في القوة الحلف يستخدم أن يضمن مما الناتو، لحلف الجماعي الدفاع
 وترتيبات الغربية االستخبارات في كامل بشكل فنلندا دمج وسيتم. روسي هجوم

 على الروسي العسكري  االنتشار مراقبة على قدرتها يعزز مما الدفاعي، التخطيط
 بالتأكيد ستكون  الفنلندية المحاولة فإن الناتو، لحلف بالنسبة أما . حدودها طول

ا لديها أن من الرغم على. العسكرية الناحية من منطقية  قوة أن إال صغيرا ، جيش 
 تدريب لديهم فنلندي( 722222) حوالي ؛ أوروبا في األكبر هي الفنلندية االحتياط
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 األكثر األجهزة بين من البالد في المخابرات وأجهزة الجوية القوات تعد. كري عس
 .أوروبا في تقدم ا

 ستعزز الغواصات وبراعة العسكري  الجوي  دفاعها فإن السويد، انضمت إذا
 كما. الشمالي والقطب البلطيق بحر في الروسي النشاط مواجهة على الناتو قدرة
. األوروبي األمن على للحفاظ األجل طويلة التكاليف توزيع في سيساعد أنه

 من ربما - الناتو توسع على عدواني بشكل سترد روسيا أن في الخطر ويتمثل
 بال ستؤدي الخطوة هذه مثل. البلطيق منطقة في إضافية نووية أسلحة نشر خالل

 .التوترات إثارة إلى شك
 االنضمام ةجديد لدولة يمكن أنه على األعضاء الدول جميع توافق أن يجب

 إلى االنضمام محاولتهما في تركيا دعم وفنلندا السويد تطلب وبالتالي الناتو، إلى
 القضايا بعض لتسوية القضية هذه استخدام تحاول أنقرة. العسكري  التحالف
 من إخراجها تم أن بعد  F-35 المقاتلة الطائرات برنامج على كالحصول. السياسية
 .4277 عام في المتحدة تالواليا تقوده الذي البرنامج

** 
 مباشرا   تهديدا   يحمل للناتو، المرتقب والسويد فنلندا انضمام تعتبر موسكو

 العسكرية المجابهة أشكال نوع مع التوتر، منسوب من سيرفع مما القومي، ألمنها
 .أوكرانيا أرض على اآلن تدور التي

 خطوةال أن مسؤول من أكثر لسان على أكدت التي موسكو، موقف مع
 سيتغير العالم" وأن ،"جسيما   خطأ" ستكون  حيادهما بإنهاء والفنلندية السويدية

 من أوكرانيا، في بعد تهدأ لم حرب تداعيات يعيش الذي العالم يخاف ،"جذريا  
 ذلك في بما محسوبة، غير مستويات إلى والغرب موسكو بين التوتر انزالق

 .النووي  السالح إلى اللجوء احتماالت
 لكن الروسية، التهديدات من وفنلندا السويد تخوف منطقية عن لنظرا بغض
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 الغرب قطعها التي بالوعود االلتزام عدم أولها، حقائق عدة يتجاهل الغربي الطرح
 والسويد فنلندا أن ثانيا ،. شرقا   التوسع بعدم تقضي والتي 7771 عام روسيا مع

 واتفاقيات األوروبية لحمايةا ضمن يقعان فإنهما أوروبيتين دولتين باعتبارهما
 أوكرانيا وضع عن تماما   مختلف وضعهما أن يعنى ما وهو المشترك، الدفاع

 .عسكريا   وكذلك وسياسيا   جغرافيا  
 مقدرات من تمتلكان بما الناتو، إلى وفنلندا السويد مثل دول انضمام إن

 من التي األوروبي الدفاع منظومة بنية إلى تضيف قد واقتصادية عسكرية
 مع لكنها األلماني، الجيش بتحديث البعيد المدى على تتطور سوف أنها المفترض

 أن يمكن أمني تهديد أكبر وهو نوويا   مهددة بأسرها المنطقة تجعل سوف ذلك
 .األوروبي االتحاد يواجهه

 الحقا وقبرص ومالطة لندا واير وسويسرا النمسا وربما والسويد فنلندا خروج
 حدوث إمكانية يمنع عازل، بجدار وصفه يمكن ما وهو -" بيااليجا الحياد" من

 الدولي األمن على بمخاطر ينذر -وروسيا الناتو بين وصدام احتكاك أو أخطاء
 عند( نسبيا المنخفضة القوة ذات) التكتيكية السيما النووية األسلحة نشر تم ما اذا

 .الفنلندية الحدود
** 

 حجم يصعد أن شأنه من الناتو حلف لىا المحتمل والسويد فنلندا انضمام إن
 ان يعني وهذا العسكري، اإلنفاق ويصعد األوروبية، للقارة والتهديد المخاطر
 في يصب هو شك بدون  لكن أوروبا، صالح في يصب ال ربما الدولتين انضمام

 روسيا حدود عند أوروبا في الناتو تمدد خالل من المتحدة، والواليات الناتو صالح
 من الناتو توسع إن. العسكرية الميزات من الكثير الناتو يمنح طويلة، حدود وفتح
 الترسانة عن نتحدث عندما وخاصة العسكري  روسيا إنفاق أيضا يصعد أن شأنه

 في والتقليدي النووي  التسلح في تصعيد هناك يكون  ان متوقعا   بات .النووية
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 ومدى القومي نهاأم حماية في المحك على أوروبا دول ما يضع وهذا أوروبا،
 .روسيا مع وعالقتها الناتو ما بين توازنات بإيجاد قدرتها

** 
 الحياد مؤيدي بعض تحويل إلى ألوكرانيا الروسي الغزو أدى حين في

 تحذو أن المرجح من يبدو الناتو، عضوية قبول إلى والسويد فنلندا في المخلصين
 .أخرى  محايدة أوروبية دول حذوها

 الباب» سياسة بتجميد مكتوب أطلسي تعهد على الحصول شكل لطالما
 االنضمام أوروبية دولة ألية وتتيح ميثاقه، من العاشرة المادة أقرتها التي ،«المفتوح

 الحلف استغل فلقد. بوتين عليها يصر التي األمنية الضمانات أبرز الناتو، إلى
 ضمن مية،رس سياسة إلى موسكو، مع الصلة ذات وتعهداته تفاهماته تحويل عدم

 االتحاد أنقاض على الخمس، توسعه مراحل إلطالق ملزمة، قانونية وثيقة
 .وارسو وحلف السوفييتي

 األسلحة، وميزانيات الجديدة البلدان تكامل مع أنه متزايد بشكل المرجح من
 في المستمرة والحرب التهديدات مواجهة في األمنية التحالفات توطيد سيتم

 .أوكرانيا
 وأكثر أقوى  جديد أوروبي أمني نظام ظهور هو الحالي الوقت في نشهده ما
 ألوكرانيا، الروسي للغزو مباشرة نتيجة كان الذي الجديد، التكوين هذا بدأ. تماسكا  

 ال أنه إال الباردة، الحرب خالل تشييده تم الذي عن شكله اختالف من الرغم على
 .الطبيعة نفس من يزال

** 
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 الروسي التمدد من مخاوف

ناقوس الخطر لتنبيه حلف  -إستونيا والتفيا وليتوانيا  -دقت دول البلطيق 
ث ترى دول البلطيق أن حي. الناتو واالتحاد األوروبي من التهديدات الروسية

روسيا هي التهديد األكثر وجودية بالنسبة لهم، وأنهم قد يكونون الهدف التالي 
وفي ظل . بالرغم من انتشار قوات  أطلسية متعددة الجنسيات أراضيها. للكرملين

أزمة أوكرانيا تزايدت المطالبات بتحويل قواعد حلف شمالي األطلسي الموجودة 
 .عد دائمةعلى أراضيها إلى قوا 

 ما هي دول البلطيق؟ 
مصطلح جيوسياسي ُيستخدم عادة لإلشارة إلى ثالث دول ذات سيادة في 

إستونيا، والتفيا، وليتوانيا : أوروبا الشمالية على الساحل الشرقي لبحر البلطيق
ولهذه الدول المتجاورة نفس . أو بلدان البلطيق" الدول الَبْلطّية"تسمى أيضا  

وتعتبر دولة إستونيا من أكثر الدول تقدما  . ة والثقافات والتقاليدالظروف المناخي
وال . فيما بينها، وعاصمتها تالين، وريغا عاصمة التفيا، وفيلنيوس عاصمة ليتوانيا

تشكل هذه الدول الثالث اتحادا  رسميا ، لكنها تتشارك في التعاون الحكومي الدولي 
التعاون بين الدول الثالث هي السياسة  والبرلماني فيما بينها، ومن أبرز مجاالت

 .الخارجية واألمنية والدفاع والطاقة والنقل
كانت جميع دول البلطيق ضمن جمهوريات االتحاد السوفييتي، لكنها 

، وكذلك حلف شمال األطلسي 4222أصبحت اآلن في االتحاد األوروبي منذ عام 
 4277)والتنمية بين األعوام  ، ومنطقة اليورو، ومنظمة التعاون االقتصادي"الناتو"

تنتشر قوات  أطلسية . 4244فبراير  42في  "arabicpost "وفقا لـ( 4275و
آالف ( 1)، وتضّم 4271متعددة الجنسيات في دول البلطيق وبولندا منذ العام 

( جندي 7422)والتفيا ( جندي 222)إستونيا : جندي يتوزعون على كل من



 - 226 - 

، وتقود تلك القوات بالتناوب، (آالف جندي 2) وبولندا( جندي 7422)وليتوانيا 
قوية "المملكة المتحدة وكندا وألمانيا والواليات المتحدة، وأكد الحلف أن تلك القوات 

 .ومستعّدة
 األقليات في دول البلطيق 

من سكان %( 42.2)طيق أقليات روسية تشكل لتعيش على أراضي دول الب
ومعظمهم مندمجين . من ليتوانيا%( ..5) وحواليمن التفيا، ( 42.7)إستونيا، 

إلى حد ما، ولم تبرز مشاكل حتى اآلن، لكن هؤالء يواصلون التمسك بجذورهم 
وتتلقى جميع األقليات الروسية . الروسية ولغتهم وروابطهم العائلية أو التجارية

تقريبا  معلوماتها من خالل وسائل اإلعالم الروسية، والتي تصف بشكل غير 
، تعاني من مشاكل اقتصادية وسياسية "دول فاشلة"ان الثالثة بأنها صحيح البلد

ضخمة، ال تصلح لتكون بمثابة أوطان مناسبة للروس الذين يعيشون هناك، 
أغلب أهل البلطيق لديهم مشاعر مناهضة لروسيا بشكل  إنألسباب ليس أقلها 

لبية سكان عالوة على ذلك، غالبا  ما تكون عالقة األقلية الروسية بأغ. صارخ
البلطيق متوترة بسبب المظالم التاريخية المتبادلة، وعلى نحو خاص االحتالل 

 41في " العربي الجديد"السوفييتي، وما ترتب عن تفكك االتحاد السوفييتي وفقا لـ
 . 4244مارس 

 مخاوف من التمدد الروسي في دول البلطيق 
استخدمها الرئيس يشعر القادة الغربيون بالقلق من أن نفس الحجج الذي 

قبل الهجوم على أوكرانيا، يمكن استخدامها لمهاجمة " فالديمير بوتين"الروسي 
حيث وصف أوكرانيا ببلد مزيف نشأ في أوائل القرن العشرين؛ . دول البلطيق

وأنها دولة تضطهد بشكل منهجي األقليات الناطقة . جيش معاد يهدد حدود روسيا
إستونيا  -أطلقت الدول . 4244فبراير  45في   "The times"بالروسية وفقا  لـ
وخمس دول أخرى في وسط وشرق أوروبا دعوة لتفعيل المادة  –والتفيا وليتوانيا 

من المعاهدة التأسيسية للناتو؛ وهي عبارة عن ألية تلجأ إليها الدول األعضاء ( 2)
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 .لعقد قمة أزمة حين يكون أمنها في خطر
كزة في بيالروسيا دول البلطيق لخطر تعرضت الوحدات الروسية المتمر 

البالغ طول ممرها " سوالكي"حصارها من الغرب والجنوب والشرق، لتصبح فجوة 
. الوحيد بينها وبين بقية دول الناتو" الجسر البري "كم بين ليتوانيا وبولندا ( 725)

وتشعر دول البلطيق بالقلق من قدرة روسيا على عزلها عن بقية أوروبا عبر هذه 
والتي ُينظر إليها على أنها واحدة من أكثر نقاط الناتو ضعفا ، " سوالكي"فجوة ال

األمريكية، حيث يقع إلى الغرب من " وول ستريت جورنال"كما أفاد تقرير لصحيفة 
هذه المنطقة مقاطعة كالينينغراد الروسية المسلحة بكثافة؛ والتي تعتبر رأس حربة 

 . 4244فبراير  42في  "arabicpost "روسيا في خاصرة الناتو وفقا  لـ
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 تعاون أمني مع حلف شمال األطلسي
تصاعدت التحذيرات من أن حتى الدول التي هي أعضاء في حلف الناتو قد 
تجابه أخطارا  مثل إستونيا والتفيا وليتوانيا، الدول المتاخمة لروسيا سواء بالتدخل 

ما جعل حلف . تقرار السياسيالعسكري الروسي المباشر أو محاوالت زعزعة االس
للدول الحليفة ودعا لعقد قمة طارئة " خططه الدفاعية"شمال األطلسي يعلن تفعيل 

بينما تعهدت واشنطن ". حماية دول البلطيق من مصير كييف"حينها ركزت على 
 .4244مارس  72في " يورونيوز"بتقديم دعم إضافي وفقا لـ

وكرانية، بتحويل قواعد حلف شمالي تطالب دول البلطيق منذ بدء األزمة األ
ألف ( 42)حيث أن . الموجودة على أراضيها إلى قواعد دائمة( الناتو)األطلسي 

ويعد . عسكري من قوات الناتو موجودين حاليا ينتشرون بشكل دوري ولمدد محددة
تعزيز وجود قوات الحلف في القواعد العسكرية للحلف في البالد أهم األولويات 

، وتزايد 4272ية لدول البلطيق منذ ضم روسيا لجزيرة القرم عام االستراتيج
المخاوف من روسيا، عمدت إستونيا إلى تخفيض اعتمادها على الغاز، واليوم 
تطالب االتحاد األوروبي بتسريع استراتيجيتها في االعتماد على الطاقة البديلة وفقا 

 .4244أبريل  1في  "BBC"لـ
 لطيقالقدرات الدفاعية لدول الب

أن المفاوضات " أرفيداس أنوسوسكاس"أكد وزير الدفاع الليتواني  :لتوانيا
ويعد . جارية بين ليتوانيا وألمانيا لزيادة القوة العسكرية األجنبية في الجمهورية

ا و( تعزيز الوجود األمامي)  EFP  تعزيز كتيبة جزء ا  في ليتوانيا إشارة مهمة جد 
فبراير  2في " سبوتنيك"يتم تنفيذها وفقا لـ من سياسة الردع الحقيقية التي

ستكون هناك أيضا  مشاركة دفاعية بلجيكية في النصف الثاني من العام .4244
، وذلك في إطار تعزيز األطلسي لوجوده العسكري في دول "في ليتوانيا 4244

 4244مارس  2في " روسيا اليوم" في لتوانيا وفقا لـ وأكدت وزارة الدفاع. البلطيق
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ن البنتاغون سينقل كتيبة مدرعة إضافية إلى البالد وألمانيا ستنقل إلى ليتوانيا أ
وحدة للدفاعات الجوية، فيما تدقق هولندا جدول تجديد وجودها العسكري في 

آالف جندي من الدول الحلفاء في ( 2)وسيتواجد في ليتوانيا نحو . الجمهورية
 ."الحلف
مجال الجوي لدول الجناح الشرقي لحلف تشارك بلجيكا في مراقبة ال :ستونياإ

 45في " يورونيوز"شمال األطلسي بطائرات مقاتلة متمركزة في إستونيا وفقا لـ
تواجده العسكري في " الناتو"ويضاعف حلف شمال األطلسي . 4244مارس 
جندي إلى إستونيا ( 722)فبريطانيا اتخذت قرار ا بالفعل بإرسال حوالي . إستونيا
ا سترسل ( 222) إرسال فرنسا وأعلنت ( 452)جندي إضافيين، وأن الدنمارك أيض 

 .جنديا  آخرين
جندي خالل مايو ( 222)كشفت السلطات الدنماركية عن نشر  :التفيا

 Iron Spear" ، انطلقت في التفيا، تدريبات"الناتو"في التفيا ضمن قوات  4244

 5في " روسيا اليوم" بمشاركة عسكريي عدد من دول حلف الناتو، وفقا لـ "2021
" أداجي"أبريل في الميدان العسكري بمنطقة  7واستمرت حتى . 4244ابريل 

بمشاركة المجموعات القتالية التابعة للوجود العسكري ( بالقرب من العاصمة ريغا)
من قوات  االموسع للناتو في التفيا وليتوانيا وإستونيا وبولندا، وجنود لواء التفي

 . المشاة اآللية

** 
 كتائب قتالية للناتو في البلطيق، المهام والقدرات

تجدد دول البلطيق الصغيرة، التي لطالما تضاءلت جيوشها أمام روسيا 
المجاورة، دفعها لحلف شمال األطلسي لتأسيس وجود أكبر وأكثر ديمومة على 

 .أراضيها بعد الغزو الروسي ألوكرانيا
لغ عدد سكانها مجتمعة حوالي ستة التي يب -تعتبر إستونيا والتفيا وليتوانيا 
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وانضمت إلى تحالف شمال  . من أكثر دول الناتو ضعفا   -ماليين شخص 
، لكنهم متصلين ببقية دول الناتو 4222األطلسي العسكري الغربي في عام 

األوروبية عبر ممر ضيق يقع بين منطقة كالينينجراد الروسية المدججة بالسالح 
 .وبيالروسيا الحليفة لروسيا
بقلق محاولة موسكو  -دول االتحاد السوفيتي السابق  -راقبت دول البلطيق 

لذا تحاول االستفادة من عضويتها في    .إعادة تأكيد نفوذها عبر أوروبا الشرقية
 .حلف الناتو، وتطالب أن يكون هناك تواجد دائم لقوات الناتو على أراضيها

 قالوجود العسكري للناتو والغرب في دول البلطي
، 4272لم يكن لدى الناتو أي قوات في الجزء الشرقي من الحلف حتى عام 

عندما قرر نشر أربع مجموعات قتالية متعددة الجنسيات على أساس التناوب في 
تعزز وجود الناتو   .دول البلطيق وبولندا ردا  على ضم روسيا لشبه جزيرة القرم

في المجموع، تستضيف   .يابشكل أكبر هذا العام بعد أن هاجمت روسيا أوكران
ما يقرب من ضعف  -جندي أجنبي من الناتو ( 1122)دول البلطيق اآلن حوالي 

 7في  "Independent" وفقا  لـ. هذا العدد مقارنة بوقت سابق من هذا العام
 . 4244مارس 

وفيما يلي عرض لكتائب حلف الناتو القتالية المتمركزة في دول البلطيق 
 :الثالث

تقود المملكة المتحدة مجموعة الناتو القتالية العاملة مع القوات  :استونيا -
اإلستونية، كجزء من الوجود األمامي المعزز للحلف على الحدود مع 

( 222)، كان لدى المملكة المتحدة 4247واعتبارا  من مارس من العام   .روسيا
تال رئيسية جنديا  في البالد، باإلضافة إلى كتيبة مشاة مدرعة بها دبابات ق

ومركبات قتالية مدرعة ومدفعية ذاتية الدفع ومعدات دفاع جوي ومهندسون 
جنديا ، ( 221)كان لدى فرنسا أيضا  . ومجموعة استخبارات ومراقبة واستطالع
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في " الناتو"وفقا  لـ. وسرب دبابات قتال رئيسية وعربات قتال مصفحة في البالد
 .4244 يررابف

فبراير  2وكرانيا، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية في قبل أيام من غزو روسيا أل
( 7222)أن المملكة المتحدة ستضاعف عدد أفرادها في إستونيا إلى  4244

عسكري، وسترسل معدات إضافية، بما في ذلك الدبابات والمركبات القتالية 
وعربات مصفحة من مجموعة القتال الملكية " 4تشالنغر "وصلت دبابات . المدرعة

وزادت عمليات االنتشار . لويلزية إلى إستونيا، ومعها المزيد من المعدات والقواتا
 .البريطانية اآلن في أعقاب الغزو الروسي

وفي ظل الضعف الشديد للقوات الجوية لدول البلطيق، تقوم طائرات تايفون 
المقاتلة التابعة لسالح الجو البريطاني بمهام الحماية الجوية في جميع أنحاء 

 .في قبرص" أكروتيري "لمنطقة من قاعدتها في سالح الجو الملكي ا
تقود كندا وجود مجموعات الناتو القتالية في التفيا، التي تضم نحو  :التفيا -

. كنديا ، تحت راية عملية إعادة الطمأنينة( 522)جندي من الناتو، مع ( 7522)
كما يشكل . صفحةتشمل مساهمة كندا سرية مشاة ميكانيكية بمركبات قتالية م

المئات من الجنود من إسبانيا وإيطاليا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا وسلوفينيا 
 .وألبانيا والجبل األسود وبولندا جزءا  من المجموعة القتالية للناتو

تقود مجموعة قتالية تابعة لحلف الناتو بقيادة ألمانيا الوجود  :ليتوانيا -
وقبل الغزو الروسي، كان هناك حوالي . ااألمامي المعزز للحلف في ليتواني

جندي متمركزين في روكال يتألفون من القوات األلمانية والهولندية ( 7222)
وفقا   4244مارس  2قال وزير دفاع ليتوانيا في . والبلجيكية والنرويجية والتشيكية

جمالي ، إن ألمانيا وهولندا تزيدان انتشار قواتهما، مما رفع العدد اإل"ليورو نيوز"
 .4244بحلول نهاية مارس ( 2222)لقوات الناتو في البالد إلى 

مارس  1إضافة إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية األمريكي أنتوني بلينكن في 
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عن إعادة تمركز القوات األمريكية بالفعل في أوروبا لتقوية الجناح الشرقي  4244
ابعة للجيش األمريكي البالغ لحلف الناتو، فيما تشمل التمديَد للكتيبة المدرعة الت

في المنطقة  "-F35 مقاتالت"، والتي تّم نشرها في ليتوانيا، ونشر (222)عددها 
فرد إضافي ( 222)وسيصل . لمساندة مهمة الشرطة الجوية المعّززة لحلف الناتو

 .من فريق اللواء المدرع األول القتالي الحقا  
يومين من شّن روسيا وكان قد صرح الرئيس األميركي جو بايدن قبل 

هجومها المتوقع على أوكرانيا، أنه سيجري نقل بعض القوات األميركية المتمركزة 
وطائرات " 25-أف"جندي مشاة ومقاتالت ( 222)في أوروبا، بما في ذلك 

. المروحية، إلى دول البلطيق الثالث، واصفا  الخطوة بأنها دفاعية محض" أباتشي"
 .4244اير فبر  44في  CNN ”" وفقا  لـ

تلعب دول البلطيق وبولندا دورها أيضا ، إذ تتجاوز ميزانياتها الدفاعية نسبة 
كحد أدنى من الناتج المحلي اإلجمالي الذي أقره الناتو، وتم إنفاق هذه %( 4)

األموال بحكمة، بما في ذلك على األسلحة الحديثة التي يمكن أن تبطئ على 
 روسي عبر بحر البلطيق األقل، وبالتالي تساعد في ردع هجوم

 مطالب ومخاوف دول البلطيق
رغم مضاعفة عدد قوات الناتو في دول البلطيق، لكن حتى مع هذه 
التعزيزات، من المحتمل أال تتمكن قوات الناتو في دول البلطيق من هزيمة غزو 

لطالما ضغط قادة دول البلطيق   .روسي واسع النطاق، كما يحذر قادة البلطيق
امة قاعدة دائمة للقوات األمريكية، معتبرين ذلك بمثابة الرادع النهائي من أجل إق

، 4244مارس  72وفي تصريح إلذاعة صوت أمريكا في . ضد الغزو الروسي
إذا أردنا أن نكون مستعدين منذ : "قال وزير الدفاع في التفيا، أرتيس بابريكس

إذا كنت تريد أن تمنح اللحظة األولى ألي نوع من الهجوم للدفاع عن مواطنينا، و 
مواطني التفيا نفس الشعور باألمان مثل مواطني فرنسا وبريطانيا وإسبانيا وألمانيا، 
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فيما  ". يجب أن يكون هناك هذا الوجود الدائم والمزيد من القوة النارية والقدرات
الوقت قد حان ليعلن "قال وزير خارجية التفيا إدجارز رينكوفيس إنه يعتقد أن 

بوضوح أن وجوده في دول البلطيق وبولندا ورومانيا، فيما نسميه الجناح الناتو 
 ".الشرقي، دائم

مارس  72كما صرحت وزيرة الخارجية اإلستونية إيفا ماريا ليميتس في 
، أنها تأمل في اجتماع قادة الناتو في شهر يونيو في إسبانيا اتخاذ قرارات 4244

ردع في منطقة البلطيق، وعلى الرغم من دائمة حول كيفية تعزيز موقف الدفاع وال
، إال أنها قالت إن "تهديدا  عسكريا  مباشرا  "اعترافها بأن إستونيا ال تواجه حاليا  

قد تغير ككل، وبالتالي يجب علينا مواصلة تعزيز "في أوروبا الوضع األمني 
 ."موقف الدفاع والردع لحلف الناتو حتى نكون أكثر حماية

مريكية حاليا  جزءا  من مجموعات القتال الدوارة في منطقة وتشكل القوات األ
. البلطيق التابعة لحلف شمال األطلسي، والتي تقودها ألمانيا وبريطانيا وكندا

، قال وزير الخارجية األمريكي 4244وخالل جولة في دول البلطيق في مارس 
نظر فيها كجزء من يتم ال" المزيد من عمليات االنتشار الدائمة"أنتوني بلينكين إن 

لكن الواليات   .ولم يقدم تفاصيل  .مراجعة أكبر للوضع الدفاعي لحلف الناتو
المتحدة كانت مترددة في تمركز قوات بشكل دائم على أعتاب روسيا، خشية أن 

 .يؤدي ذلك إلى زيادة اضطراب العالقات مع موسكو
بالدفاع عن أعضائه تتمتع دول البلطيق بالفعل بالحماية بموجب التزام الناتو 

كما أن حلف شمال األطلسي يتمتع أيضا  بتفوق ساحق في . في حالة وقوع هجوم
 .القوة الجوية من شأنه أن يكون عامال  في أي معركة مع روسيا في دول البلطيق
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 تداعيات احتمالية توسع الناتو في دول البلطيق
الحساسية بالنسبة للرئيس  يعد توسع الناتو شرقا  في أوروبا الشرقية، أمرا  شديد

الروسي فالديمير بوتين، والذي اعتبر ذلك من ضمن مبررات العملية العسكرية 
الروسية في أوكرانيا، كما أن بوتين عبر عن غضبه من انضمام دول البلطيق 
إلى حلف الناتو، واعتبر ذلك بمثابة خيانة للوعود الغربية، بما في ذلك القانون 

 . (NRFA) 7771تو وروسيا لعام التأسيسي لحلف النا
ازدادت التهديدات الروسية من توسع حلف شمال األطلسي شرقا ، السيما 

البريطانية عن مصادر مطلعة أن السويد وفنلندا " التايمز"بعدما نقلت صحيفة 
ويبدو أولى التداعيات . هذا الصيف" الناتو"تعتزمان االنضمام إلى حلف 

ضية انضمام السويد وفنلندا، هي نشر خط ردع كي تواجه روسيا فر  المحتملة
فقد لوح . روس مسئولون نووي على الحدود الروسية البرية بحسب ما أشار إليه 

ديمتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس األمن الروسي، باتخاذ بالده مزيدا  من 
اإلجراءات في بحر البلطيق، من أجل تعزيز دفاعاتها، وهدد بنشر أسلحة نووية 

بحسب ما أفادت وكالة . يخ تفوق سرعتها سرعة الصوت في كالينينغرادوصوار 
 .4244ابريل  72رويترز في 

إن ما يربط السويد وفنلندا هو بحر البلطيق، وبالتالي  وعلى المستوى الثاني،
أقصي الشمال، بما  سوف تستعد روسيا لتعزيز دفاعاتها في البلطيق ومناطق

وفنلندا نوويا ، وطبقا  لجغرافيا القوة، فإن روسيا البلطيق والسويد ل يعني حصار دو 
ومنهم الواليات  -أكثر قدرة على توجيه ضربات استباقية قبل قدرة دول الناتو 

 .على الرد -المتحدة 
في  (Real Defense Clear) وترى سارة وايت كبيرة محللي األبحاث في

إلى أسلحة الناتو تحتاج دول البلطيق " بعنوان  4244مايو  2مقال منشور في 
أنه على الرغم من أن التهديد الروسي " المتقدمة للتعويض عن مساوئها الجغرافية 
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قد يكون فارغ ا، وليس تهديدا  من شأنه أن يمنع فنلندا والسويد من االنضمام إلى 
الناتو، إال أنه ال يزال بمثابة تذكير بأن دول البلطيق في مرمى الخطاب العدائي 

السبب : وذلك تبعا  لعدة أسباب  .لحلف، ناهيك عن الحرب الفعليةبين روسيا وا
الرئيسي لكونهم قد يكونون الهدف التالي للكرملين هو أن كل واحد منهم، وال سيما 

إضافة إلى ذلك تلعب الجغرافيا دورا  . إستونيا والتفيا، لديه أقلية عرقية روسية
أنه ليس إلستونيا والتفيا وليتوانيا مهم ا في زيادة ضعف دول البلطيق، اعتبارا  من 

الدول الثالث محاصرة بشكل أساسي بين . حلفاء على مقربة من منطقة البلطيق
وهذا يعني لوجستيا أنه سيكون من الصعب إرسال القوات . روسيا وبحر البلطيق

واإلمدادات إلى دول البلطيق في غضون مهلة قصيرة في حالة وقوع هجوم 
لك هو حقيقة أن التفيا محاصرة من قبل كالينينغراد، الجيب واألسوأ من ذ. روسي

 .الروسي المدجج بالسالح والمليء بصواريخ إسكندر إم ذات القدرة النووية

 موقف دول البلطيق إزاء حرب أوكرانيا 
تعد دول البلطيق أول من اتخذ خطوات ملموسة لدعم سيادة أوكرانيا، ودعت 

ا وبيالروسيا، وأرسلت مساعدات عسكرية إلى فرض إجراءات عقابية ضد روسي
وإنسانية إلى أوكرانيا، وحثت األطلسي على اتخاذ تدابير لضمان أمن الدول 

 .األعضاء، وال سيما تلك التي تحّد روسيا
فقد توالت الزيارات الرسمية من قادة دول البلطيق لكييف إلظهار دعمها 

دول البلطيق الثالث إلى  وصل وزراء خارجية 4244فبراير  42ألوكرانيا، ففي 
وفي الساعات األولى من بدء الغزو عندما . أوكرانيا في زيارة استغرقت يومين

ضربت الصواريخ الروسية األولى أوكرانيا، كانوا ال يزالون في كييف وأصدروا 
كما أعاد . لمساعدة األوكرانيين" كل ما هو ممكن"بيانا  قويا  تعهدوا فيه ببذل 

والتفيا وإستونيا وبولندا الذين زاروا أوكرانيا في عرض للتضامن يوم رؤساء ليتوانيا 
، زار 4244مايو  2وفي . ، أعادوا التعهد بتقديم دعمهم ألوكرانيا4244أبريل  72
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مجددا أوكرانيا، وقالت وزارة  –وزراء خارجية إستونيا والتفيا وليتوانيا على التوالي 
عقدوا اجتماعات مع الرئيس األوكراني،  الخارجية اإلستونية إن الوزراء، الذين

 ."دعم دول البلطيق الثابت ألوكرانيا"فولديمير زيلينسكي أعربوا عن 
من جانب أخر، أرسلت دول البلطيق مساعدات عسكرية ألوكرانيا، حيث 

بما في ذلك  -مليون يورو ( 422)ساهمت التفيا بمواد عسكرية تزيد قيمتها عن 
المضادة للطائرات ومنصات اإلطالق والطائرات بدون الذخيرة وصواريخ ستينغر 

وقالت ليتوانيا إنها أرسلت مساعدات عسكرية . طيار والطائرات بدون طيار
ويشمل ذلك صواريخ ستينغر  .من اليورو" عشرات الماليين"ألوكرانيا بقيمة 

المضادة للطائرات وقذائف الهاون والبنادق والذخيرة وغيرها من المعدات 
مليون يورو، بما في ( 441.5)قدمت إستونيا مساعدات عسكرية بقيمة . ةالعسكري

واأللغام " ملم 744هاوتزر عيار "ذلك صواريخ جافلين المضادة للدبابات ومدافع 
فرانس "وفقا  لـ . المضادة للدبابات والمدافع المضادة للدبابات والمسدسات والذخيرة

 .4244ابريل  44في " 42

** 
 روسيا؟" تهديد"يق تعيش هاجس لماذا دول البلط

شيئا  من القلق بالنسبة إلى  4244فبراير  42أثار الغزو الروسي ألوكرانيا في 
دول البلطيق الثالث إستونيا والتفيا وليتوانيا الذين عاشوا في ظل االتحاد 
السوفياتي السابق، خوفا  من أن يكونوا هدف روسيا التالي بعد أوكرانيا، وقد 

ات إلى البال ذكريات الترحيل الجماعي، وازدادت المخاوف ألن أعادت التوتر 
دولتين من دول البلطيق الثالثة وهما إستونيا والتفيا تقعان على حدود مباشرة مع 
روسيا، في حين في تتشارك ليتوانيا الدولة الثالثة شريطا  حدوديا  طويال  مع 

الثالث المطلة على بحر  بيالروسيا المقربة من النظام الروسي، فيما تعد الدول
 . البلطيق بمثابة الحدود الشمالية لالتحاد األوروبي مع روسيا
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 مدادات السالح إلى أوكرانياإ
، وكانت بين البلدان األشّد "الناتو"إن دول البلطيق وكذلك بولندا، أعضاء في 

تأييدا  لفرض عقوبات قاسية ضد موسكو وإلرسال حلف شمال األطلسي تعزيزات 
وقام قادة حكومات دول البلطيق في األسابيع . ة إلى الدول شرق الحلفعسكري

األخيرة برحالت مكوكية إلى العواصم األوروبية، محذرين من أن الغرب يجب أن 
 .يجعل الرئيس الروسي فالديمير بوتين يدفع ثمن هجومه على أوكرانيا

، وعرضت أرسلت دول البلطيق السالح والمساعدات اإلنسانية إلى أوكرانيا
إستونيا التي حافظت على عالقات سياسية واقتصادية وثيقة مع أوكرانيا، مساعدة 
كييف على تعزيز أمنها السيبراني، دول البلطيق توقفت عن استيراد الغاز 

وأعلنت كل من بولندا ودول البلطيق الثالثة إستونيا والتفيا . الطبيعي من روسيا
من اتفاق حلف ( 5)و ( 2)ل المادة رقم ، تفعي4244فبراير  42وليتوانيا، في

، والتي بموجبها من االتفاقية ستتشاور األطراف معا ، "الناتو"شمال األطلسي 
 بطلب دولة من الدول األعضاء، حول سالمة األراضي أو االستقالل السياسي

 ماذا قدمت دول أوروبا والغرب لدول البلطيق؟

 أنها مستعدة لتعزيز حضورها  4244فبراير  2أعلنت المانيا في  :ألمانيا
العسكري في دول البلطيق، وتعهدت وزيرة الخارجية األلمانية أنالينا بيربوك بتقديم 

الغزو الروسي  دعم أكبر لدول البلطيق، التفيا وإستونيا وليتوانيا، في ضوء
 .ألوكرانيا

 أنه  4244مارس  77أعلن الرئيس األميركي جو بايدن في  :أمريكا
( 222)ض القوات األميركية المتمركزة في أوروبا، بما في ذلك سيجري نقل بع

المروحية، إلى دول البلطيق " أباتشي"وطائرات " 25-أف"جندي مشاة ومقاتالت 
 .الثالث، واصفا  الخطوة بأنها دفاعية محض

 عزز حلف شمال األطلسي وجود قوات  4244ابريل  1في  :حلف الناتو
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د أهم األولويات االستراتيجية لدول البلطيق، وأكد القواعد العسكرية للحلف في البال
على أن عشرين ألف عسكري من قوات الناتو الموجودين حاليا ينتشرون بشكل 

 .دوري ولمدد محددة

 4244مارس  2أعلن تحالف تقوده بريطانيا من كوبنهاغن يوم  :بريطانيا ،
لدول الغربية عن انطالق مناورات بحرية في بحر البلطيق؛ بهدف إظهار وحدة ا

في مواجهة الغزو الروسي ألوكرانيا واكد وزير الدفاع البريطاني بن واالس على 
( 422)متن الفرقاطة الدنماركية نيلز جويل انه ستنقل الفرقاطة بمرافقة سويدية 

عسكري دنماركي إلى إستونيا ضمن جهود حلف شمال األطلسي لتعزيز جناحه 
 .الشرقي ضد روسيا

 عر بالقلقدول البلطيق تش
كانت جميع دول البلطيق ذات يوم ضمن جمهوريات االتحاد السوفييتي، 

منذ عام  "الناتو"لكنها أصبحت اآلن في االتحاد األوروبي وحلف شمال األطلسي 
، وتتمتع هذه الدول بالعالقات الجيدة مع االتحاد األوروبي وكذلك 4222

حيث تقّدمت المفوضية   .هاالمفوضية األوروبية التي تدافع عنها وتحمي مصالح
 41في ( 41)األوروبية التي تتولى السياسة التجارية لدول االتحاد األوروبي الـ

، بشكوى أمام منظمة التجارة العالمية ضد الصين الستهدافها ليتوانيا 4244يناير 
 .على خلفية موقفها من تايوان

و روسيا مع تصاعد التهديد األمني الروسي في شرق أوروبا اليوم وغز 
ألوكرانيا، تشعر ليتوانيا وإستونيا والتفيا بالقلق بشأن انعزالها عن أوروبا وحصارها 
من الروس وحلفائهم في بيالروسيا، إذ يمكن لموسكو أن تندفع عبر فجوة 

( 25)الخطيرة، وهي الحدود البولندية الليتوانية الضيقة التي يبلغ طولها " سوالكي"
يها على أنها واحدة من أكثر نقاط الناتو ضعفا ، حيث يقع كيلومترا، والتي ُينظر إل

الروسية المسلحة بكثافة؛ والتي  كالينينغراد إلى الغرب من هذه المنطقة مقاطعة
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 . تعتبر رأس حربة روسيا في خاصرة الناتو

ولذلك، تسعى الدول الثالث لزيادة اإلنفاق الدفاعي فيما بينها، وتطالب 
ويعمل . ات األمريكية، وتعزيزات أكبر الناتو في المنطقةواشنطن بوجود دائم للقو 

الناتو بالفعل على زيادة أعداد قواته تدريجيا  في أوروبا الشرقية رغم الغضب 
 .الروسي، لكنه ال يزال بعيدا  عن مضاهاة قوة روسيا في مناطقها الغربية

سل في الوقت نفسه يسارع حلفاء الناتو إلى طمأنة دول البلطيق، وقد أر 
الحلفاء مؤخرا  قوات إضافية إلى المنطقة كجزء من ثالث مجموعات قتالية متعددة 

ولدى الواليات . الجنسيات قوامها حوالي ألف فرد في إستونيا والتفيا وليتوانيا
المتحدة أيضا  كتيبة متناوبة في ليتوانيا وأرسلت تعزيزات إلى قاعدتها في بولندا، 

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة . ث عن المزيدلكن ال تزال دول البلطيق تبح
ان الواليات "، 4244مارس  1الخارجية األمريكية خالل مؤتمر صحفي في 

المتحدة االمريكية تزيد من وجودها في منطقة البلطيق عّدة وعددا ، ألن القوات 
فاء ونحن نعلم أن التزامات الحل. األمريكية مع شركاء آخرين في الناتو تحمي بلدنا

قوية وصلبة، وإذا أردنا مواصلة تعزيز حلف شمال األطلسي، وجعله أقوى 
 ."سياسيا ، فنحن بحاجة إلى ضمان أمن دول البلطيق

 

** 

 

 االقتصادية والتداعيات البلطيق دول

 نفسها وإستونيا، والتفيا ليتوانيا الصغيرة، الثالث البلطيق دول وجدت
 إلى باإلضافة طريقة، من بأكثر كرانياألو  الروسي الغزو مع المواجهة خط على

 المتزايد، الروسي العسكري  التهديد لمواجهة الدفاعي موقفهم تكثيف إلى االضطرار
 األوكرانية، للحرب االقتصادية التداعيات مع للتعامل شديدا   تحديا   أيضا   يواجهون 



 - 240 - 

 كبيرة، لعقوبات المجاورتين وبيالروسيا روسيا مع التجارية الروابط تتعرض بسبب
 يؤدي مما األسعار، من وغيرها والطاقة الغذاء أسعار ارتفاع من يعزز مما
 .بالركود المصحوب التضخم خطر إلى

 االنكماش خطر روسيا، مع التجاري  التبادل
 البلدان أكثر من البلطيق دول كانت وكييف، موسكو بين الصراع بداية منذ

ا  الحلف، شرف إلى عسكرية تعزيزات الناتو بإرسال روسيا، مع التعامل بشأن تشدد 
 الرئيس طموحات لوقف والسياسية؛ االقتصادية العقوبات أقسى إنزال وتأييد

 إستونيا الثالث البلطيق دول من اثنتين من بالرغم وذلك . بوتن فالديمير الروسي
 الثالثة الدولة ليتوانيا تتشارك في حين في روسيا، مع مباشرة حدودا   تملكان والتفيا،

  .الروسي النظام من المقربة بيالروسيا مع طويال   حدوديا   ريطاش
 ساهم وبالروسيا، روسيا تجاه البلطيق دول من والحاد الصارم الموقف هذا 

 بعد أخرى، جهة من وروسيا جهة، من البلطيق دول بين التجاري  التبادل وقف في
 االتحاد متوسط من بكثير أعلى روسيا إلى البلطيق دول صادرات كانت أن

 مع التجاري  التبادل إجمالي قيمة أن إلى المتحدة األمم بيانات تشير. األوروبي
 فإن وبالمقارنة،. دولة لكل اإلجمالي المحلي الناتج من%( 5) حوالي تمثل روسيا

 " لـ وفقا  . األخرى  األوروبي االتحاد دول لمعظم%( 7) من أقل يمثل هذا

Dragonfly's Security Intelligence & Analysis Service" 42 في 
 .4244 مارس
 بين ما الفترة في البلطيق ودول روسيا بين التجاري  التبادل كان وقد 
 :التالي النحو على ،2021 نوفمبر -يناير

 على حصلوا بالمقابل روسيا، إلى صادراتها من%( 72.7) تذهب :التفيا -
 والغاز النفط كان داتالوار  تلك من كبير وجزء موسكو، من وارداتها من%( 75)

 .والقمح والفحم الطبيعي
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 نحو حين في لروسيا، تذهب صادراتها من%( 72.1) حوالي :ليتوانيا -
 والمواد والكهرباء النفط من تكون  األغلب وفي موسكو، من وارداتها من%( 72)

 .الكيميائية
 كان حين في روسيا، إلى صادراتها من%( 2.2) حوالي تشكل :استونيا -

 والمنتجات النفط الغالب في وكانت موسكو، من وارداتها من%( 1.2) نحو
 .والقمح الكيميائية والمواد والكهرباء النفطية

 وحاضراا  واضحاا  خطراا  البلطيق دول في التضخم
. األوروبي االتحاد في التضخم معدالت أعلى حاليا   البلطيق دول تسجل

 4 في Eurostat  وروبياأل االتحاد في الرسمية اإلحصاء وكالة تقرير وبحسب
 معدل أعلى وهو ،%(77) إستونيا في السنوي  التضخم معدل بلغ ،.4244 مايو

 اليورو منطقة في السنوي  التضخم متوسط أن حيث بأكملها، اليورو منطقة في
 ليتوانيا وحققت. 4244 مارس في%( 1.2) من ارتفاعا   ،%(1.5) كان بأكملها
 . زيادة أعلى وثالث ثاني والتفيا

 من وواحدة الكهرباء أسعار في ارتفاع ألكبر إستونيا تعرضت :استونيا  -
 في التضخم بلغ اذ ،.بأكمله األوروبي االتحاد في الغاز أسعار في الزيادات أكبر

. 4244 مارس في%( 2.7) بنسبة مقارنة%( 77) 4244 ابريل شهر في إستونيا
 أعلى المتوسط في األسعار تكان بينما ،4244 مايو 2 في استونيا لبنك ووفقا  
 المستهلك أسعار ارتفعت ،4244 مارس في عليه كانت مما%( 2.5) بنسبة
 تدابير هو التضخم ارتفاع أسباب أحد كان. سنوي  أساس على%( 72.2) بنسبة
 مارس في المنتهية الطاقة أسعار ارتفاع تأثير تخفيف إلى تهدف التي الدعم

 بنسبة والتدفئة ،%(21) بنسبة الطبيعي الغاز سعر ارتفع لذلك، ونتيجة. 4244
 نصف فقط الطاقة أسعار شكلت ذلك، ومع%(. 47) بنسبة والكهرباء ،%(52)

 نصف فقط الطاقة أسعار شكلت وبحسب ،4244 أبريل في التضخم إجمالي
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 المصنعة السلع أسعار الرتفاع كان حيث ،4244 أبريل في التضخم إجمالي
 وهذا. التأثير نفس سنوي، أساس على%( 72) طهامتوس بلغ التي والخدمات،

 الطاقة أسعار ارتفاع مع عريضة، قاعدة على زادت المستهلكين نفقات أن يعني
 .للغاية القوي  والطلب العرض مشاكل بسبب التضخم إلى أدت التي

 بنسبة 4244  ابريل في ليتوانيا في التضخم معدل بلغ :ليتوانيا  -
 بشكل مدعوما   7772 أكتوبر منذ األعلى وهو ،(%7.7) بـ مقارنة%( 72.2)

 فمع ، ليتوانيا إحصائيات حسب والغذاء، الطاقة أسعار في بالزيادات أساسي
 مصدري  أكبر من وهما - روسيا على المفروضة والعقوبات أوكرانيا في الدمار

 ما بالفعل، السوق  أصاب القمح إمدادات انقطاع فإن وخارجها، أوروبا في الحبوب
 الماضي، الشتاء في الطاقة أسعار ارتفاع ومع. الطحين أسعار الرتفاع ىأد

 إلى هذا يؤدي. الليتوانية لألسر%( 752-722) بنسبة التدفئة فواتير ارتفعت
 .اقتصادي ركود حدوث مخاطر وخلق االستهالك، خفض

%( 72.4) إلى 4244 ابريل خالل التفيا في التضخم وصل :التفيا  -
 بما بالكامل، روسيا مع التجارة انتهت إذا ،4244 مارس في( %4.5) بـ مقارنة

 الكهرباء إلمدادات وضوحا أكثر المرتفعة التكاليف وكانت. الغاز واردات ذلك في
( فبراير في بالمائة 52.2 مقابل بالمائة 27.2) الهواء وتكييف والبخار والغاز

 TRADING" لـ وفقا  %(. 77.4 مقابل% 77.1) والتصنيع

ECONOMICS" الدخل ذوي  السكان لتعويض تدابير اتخاذ حاليا   يجري  وبينما 
 ،4244 ابريل 77 في الالتيفي المالية وزير قال. األسعار ارتفاع عن المنخفض

 .والكهرباء التدفئة فواتير خفض مثل شاملة مساعدات تحمل تستطيع ال الدولة إن
 الطاقة إمداد وقف تأثيرات

 في التضخم يدفع الذي الرئيسي العامل هو ةالطاق تكاليف ارتفاع يعتبر
 من كجزء قرن  نصف إلى تاريخها يعود التي - البلطيق ودول عامة، أوروبا
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 أوروبا في الطاقة أسعار  ارتفعت حيث. الخصوص وجه على -السوفيتي االتحاد
 في%( 24) بـ مقارنة ،4244 مارس في سنوي  أساس على%( 22.1) بنسبة
   . Eurostat ـل وفقا   ،4244 فبراير

 بسبب الدولية الطاقة أسعار لتقلبات خاص بشكل معرضة البلطيق دول 
 تستورد. الطاقة إمدادات من%( 15) تمثل والتي الطاقة، واردات على اعتمادها

 والزيت الفحم من الضخم إنتاجها بسبب المتاحة الطاقة من فقط%( 77) إستونيا
 البلطيق دول بين اتعرض   األقل يجعلها مما المحلي، الصخري 
 بين المعدالت أعلى من كان روسيا على الطاقة مجال في ليتوانيا اعتماد لكن

 الطاقة من تدريجيا   تخلصها بسبب ألوكرانيا الروسي الغزو قبل األوروبية الدول
 من أكثر البالد دفعت فقط، الماضي العام في. 4227 عام في المحلية النووية

 االقتصادي للخبير وفقا  . الروسية والكهرباء الغازو  للنفط يورو مليارات( 2)

Žygimantas Mauricas بنك في Luminor ليتوانيا اعتماد فإن ليتوانيا، في 
" األوروبي االتحاد في األعلى األرجح على" كان روسيا على الطاقة مجال في

 .4244 ابريل 2 في" نيوز يورو" في جاء كما  .قريب وقت حتى
 أنابيب خط ويمثل%(. 15) بنسبة الطاقة واردات على انيالتو  اعتماد ويمثل

 العام ليتوانيا في اإلمداد مزيج من%( 22) حوالي يمثل روسيا من القادم غازبروم
 إنتاجها بسبب المتاحة الطاقة من فقط%( 77) إستونيا تستورد بينما. الماضي
 دول بين تعرضا   األقل يجعلها مما المحلي، الصخري  والزيت الفحم من الضخم
 تمثل حيث البلطيق، لدول الطبيعي للغاز مهما   موردا   روسيا تعد فيما  .البلطيق

%( 24)و إستونيا في%( 22)و التفيا، في الطبيعي الغاز واردات من%( 722)
 ابريل 42 في "emerging-europe" لـ وفقا   . 4242 عام في ليتوانيا في

4244. 
 من البلطيق دول كانت الحرب، العاند مع االعتماد، هذا من الرغم على
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 الفور، على الروسيين والكهرباء الغاز عن تخلت التي األوروبي االتحاد دول أولى
 ،4244 ابريل 2 في التفيا، في الطبيعي الغاز وتخزين لنقل شركة رئيس أعلن فقد
 األول منذ: "وقال روسيا، من الطبيعي الغاز استيراد عن توقفت البلطيق دول أن
 لـ وفقا  " وليتوانيا وإستونيا التفيا إلى يتدفق الروسي الطبيعي الغاز يعد لم بريلأ من

 ."الحرة"
 جديدا   خّطا   4244 مايو 2 في البلطيق ودول بولندا افتتحت لذلك، تبعا
 خطوة في التكّتل، دول ببقية األوروبي االتحاد شرقي شمال يربط الغاز ألنابيب

 الليتواني الرئيس وقال. الروسي الغاز على االعتماد لتقليل األهمية شديدة
 استقاللنا اليوم ندشن: "فيلنيوس العاصمة قرب أقيمت مراسم في ناوسيدا غيتاناس

 ."الطاقة مجال في
 في الغاز شبكات يربط والذي كم، (522) طوله البالغ األنابيب خط وسُيمّكن 
 من أي في سنويا الغاز من مكعب متر ملياري  حوالي نقل من وليتوانيا بولندا

 وإستونيا التفيا ستتمكن المنطقة، في الموجودة الترابطات وبفضل. االتجاهين
 .األوسع األوروبية الغاز أنابيب خطوط شبكة إلى الوصول من فنلندا وكذلك

 التقييم
أن  رتباطا وثيقا بأمن دول البلطيق وترى دول البلطيقاترتبط أزمة أوكرانيا 
ر تهديد لهم، على الرغم من عضوية الدول الثالث في روسيا ال تزال تمثل أكب

ويطالبون دوما بن تكون هناك دفاعات كافية . حلف الناتو واالتحاد األوروبي
يدعمها حلف شمال األطلسي في بلدانهم إلقناع الكرملين بأن تكلفة أي هجوم 

 .ستكون باهظة للغاية
حاد األوروبي تهديدات تعتبر روسيا دور دول البلطيق النشط في الناتو واالت

وتعتقد روسيا أنه يمكن إعادة هذه الدول إلى . ألمن روسيا وسيادتها واستقاللها
وحلف  سياسية على الواليات المتحدة، واستخدامها كورقة ضغط -دائرة نفوذها
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 .شمال األطلسي، واالتحاد األوروبي
نقسامات تساهم التهديدات الروسية لدول البلطيق في تأجيج الخالفات واال

داخل االتحاد األوروبي، مما يثير قلق البعض، الذين يدعون بعد ذلك إلى 
ونظر ا ألن الناتو ملتزم بالدفاع عن . التوصل إلى اتفاق مع روسيا لتقليل التوترات

دول البلطيق، فإنه يزيد من التكاليف الدفاعية التي تتحملها البلدان األعضاء 
ا م الذي من شأنه أن يزيد الخالفات بين  او باشرداخل الناتو التي ترى تهديد 

 .أعضاء الناتو
على دول البلطيق من شأنه أن يحول الصراع إلى  روسيا   إن شن هجوما  

أو . حرب عالمية ثالثة، ما يدفع بوتين الستخدام السالح النووي تنفيذا لتحذيراته
ال يريده  أن يؤدي إلى مواجهة عسكرية محتملة بين حلف الناتو وموسكو وهو ما

 الطرفين
** 

أو قدمت أي نوع من التهديد العسكري الحقيقي  لم ُتظهر روسيا نية عدوانية
لذل فمن المستبعد   .تجاه دول البلطيق في السنوات األخيرة، وال منذ غزو أوكرانيا

جدا  أن تبدأ روسيا غزوا  ألي من دول البلطيق في األشهر المقبلة، ومع وجود 
تها اآلن داخل أوكرانيا، ربما تفتقر روسيا إلى الموارد الالزمة نسبة كبيرة من قوا

 .الرتكاب قوة على نطاق الغزو إلى دول البلطيق، على األقل في أي وقت قريب
إن قرب الضربات الجوية الروسية والنيران المضادة للطائرات من حدود 

يعني وجود ( توجميع أعضاء النا)أوكرانيا مع المجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا 
فرصة معقولة لوقوع حادث عسكري في البلدان المتاخمة ألوكرانيا وإن كان 

حتى لو حدث، من المتوقع أن يحاول حلف الناتو وروسيا . احتماليته منخفضا  
لكن من المحتمل أن  .على األرجح منع التوترات من التصعيد إلى صراع أوسع

الشرقي وأن تتبنى الدول األعضاء في  ينشر الناتو المزيد من القوات على جناحه
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 .ض إجراءات الطوارئ عالمنطقة ب
أحد السيناريوهات الخارجية التي أثارها العمالء معنا يتعلق بادعاء موسكو 
انتهاك حقوق المنحدرين من أصل روسي في دول البلطيق لتبرير التدخل 

ك في شبه ، وكذل4244هذا ما فعلته قبل غزو أوكرانيا في فبراير . العسكري 
من السكان %( 22)يمثل المتحدثون بالروسية حوالي . 4272جزيرة القرم في عام 

لكن هذا السيناريو غير . في ليتوانيا%( 2)في إستونيا، و %( 22)في التفيا، و 
بسبب راجع نفوذ روسيا على األقليات العرقية . مرجح للغاية في هذه المرحلة

األخيرة، ال سيما بعد أن أغلقت السلطات  الروسية في دول البلطيق في السنوات
 .4272العديد من وسائل اإلعالم الناطقة بالروسية بعد عام 

التحدي في كيفية معالجة المخاوف األمنية لدول البلطيق مع تجنب الخطوات 
التي من شأنها أن تؤدي إلى وضع غير مستقر أكثر مع روسيا في 

روسيا بإلقاء اللوم على اآلخر في خلق ولكن مع قيام كل من الناتو و  .المستقبل
 .حالة من عدم االستقرار في أوروبا الشرقية، فقد تكون هذه مهمة صعبة

بينما ينتظر العالم ليرى كيف سينتهي التهديد الروسي ألوكرانيا، تركز دول 
البلطيق الثالث على الوجود الروسي في بيالروسيا المجاورة وكيف سينعكس ذلك 

ألف جندي روسي على األرض في  22وتواجد حوالي . بلطيقعلى أمن دول ال
يبدو انه من . للمشاركة في مناورة عسكرية 4244بيالروسيا خالل شهر أبريل 

المستبعد ان تنفذ روسيا هجوما وشيكا على دول البلطيق في الوقت الحاضر، لكن 
الحدود ، وهي  Suwalkiوتعتبر منطقة  .رغم ذلك فإن الدول الثالث تشعر بالقلق

، واحدة من أكثر نقاط  كيلومترا   25البولندية الليتوانية الضيقة التي يبلغ طولها 
الروسي الذي يمكن اعتباره " كالينينغراد"الناتو ضعف ا وإلى الغرب يوجد معقل 

يمكن القول ان دول البلطيق الصغيرة  .اسلحة؛ إلى الشرق بيالروسيا ترسانة
إن إظهار القوة والجاهزية . أمنها القوميمحاطة بدول قوية ممكن ان تهدد 
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العسكرية من قبل روسيا وبيالروسيا يعتبر تغيير ا جذري ا لم يحدث منذ عقود وإذا 
استمر الوضع، يجب أن يكون هناك تغيير جذري في وضع قوة الناتو وقوة دول 

 .البلطيق مستقبال

** 

 دول يشمل عسكري  تصعيد لحدوث الضئيل االحتمال عن النظر بصرف
 اقتصادات على كبيرة آثار أوكرانيا في للصراع يكون  أن المحتمل فمن البلطيق،
 بشدة معرضة الثالث الدول ألن هذا  .المتوسط إلى القريب المدى على البلطيق

 الغربية للعقوبات المباشرة غير لآلثار الطاقة على واالعتماد التجارة حيث من
 .عنها ناتج روسي ياقتصاد انتقام أي عن فضال   روسيا، على

 في االقتصادي للنمو ركود حدوث إمكانية والمحللين االقتصاديين يستبعد ال
 البلدان هذه في النمو أن الدولي النقد صندوق  ويعتقد. العام هذا البلطيق دول

 في المائة في( 7)و ليتوانيا، في المائة في( 7.2: )للغاية ضئيال   سيكون  الثالثة
 االنكماش خطر أن اآلن يبدو حيث إستونيا، في فقط مائةال في( 2.4)و التفيا،
 .حقيقي احتمال

-COVID جائحة جانب إلى النمو، وتباطؤ التضخم معدل أن المؤكد من

 روسيا على المفروضة العقوبات جراء البالد اقتصاد على الحتمية والتداعيات ،19
 فيما افظةالمح البلطيق دول حكومات على عكسية نتائج ستؤتي وبيالروسيا،

 كل في الناشطة والجماعات النقابات تتحرك أن معقول بشكل المرجح من . بعد
 واندلعت .القريب المدى على المعيشة وتكاليف الطاقة أسعار ارتفاع ضد منها

 في ذلك في بما أوروبية، دول عدة في األخيرة األسابيع في مماثلة احتجاجات
 .إستونيا

 يعتمد هذا ألن المدى، طويلة العواقب عليه ستكون  ما معرفة الصعب من
 .البلطيق ودول بولندا إلى ستنتقل كانت إذا وما الحرب ستستغرقها التي المدة على
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 الهوامش
 

ما هي دول البلطيق ولماذا تعتبر قنبلة .. من بين فّكي السوفييت إلى أحضان الناتو
 موقوتة بين روسيا والغرب؟

https://bit.ly/3w0cU6k 

 لماذا تخشى دول البلطيق امتداد الحرب األوكرانية إليها؟: روسيا وأوكرانيا

https://bbc.in/381Pd5m 

ما هي الدول المجاورة لروسيا والتي تخشى من استهدافها في حال انتصر بوتين في حربه 
 على أوكرانيا؟

https://bit.ly/3s7LQR9 

 الدفاع الليتوانية تؤكد إجراء محادثات مع ألمانيا بشأن زيادة القوة العسكرية في الجمهورية

https://bit.ly/3yaSZEn 

 عية ضمن الناتوبلجيكا تخّصص مليار يورو إضافيا  لتعزيز قدراتها الدفا

https://bit.ly/3yd7siV 

 "الدفاع"إلى " الردع"الناتو يغير استراتيجيته في دول البلطيق من : ليتوانيا

https://bit.ly/3OTPb0b 

Putin’s invasion leaves the Baltics wondering: Are we next? 

https://bit.ly/3FiRsxu 

 هل دورنا هو التالي؟: بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، دول البلطيق تتساءل

https://bit.ly/3sdJXCM 

 الرقص مع الذئاب: دول البلطيق وروسيا

https://bit.ly/3KIyUYx 

 انطالق تدريبات عسكرية بمشاركة دول الناتو في التفيا

https://bit.ly/3w38P1 

** 
Where are Nato troops stationed and how many are deployed across 

Europe? 

https://bit.ly/3ynN1QK 

NATO’s Enhanced Forward Presence 

https://bit.ly/3yrkAkH 

https://bit.ly/3w0cU6k
https://bbc.in/381Pd5m
https://bit.ly/3s7LQR9
https://bit.ly/3yaSZEn
https://bit.ly/3yd7siV
https://bit.ly/3OTPb0b
https://bit.ly/3FiRsxu
https://bit.ly/3sdJXCM
https://bit.ly/3KIyUYx
https://bit.ly/3w38P1
https://bit.ly/3ynN1QK
https://bit.ly/3yrkAkH
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بلينكن ووزير الخارجية الليتواني الندسبيرجيس في مؤتمر . تصريحات الوزير أنتوني ج
 صحفي مشترك

https://bit.ly/3sgFgbl 

The Baltic States Need Advanced NATO Weapons to Compensate 

for Their Geographical Disadvantages 

https://bit.ly/3P2YdYK 

Military aid and arms for Ukraine 

https://bit.ly/392mZrA 

** 
 (شولتس)ألمانيا مستعدة لتعزيز حضورها العسكري في دول البلطيق 

https://bit.ly/3smtmwJ 

 االتحاد األوروبي يرفع قضية ضد الصين لدى منظمة التجارة العالمية

https://bit.ly/3943yOO 

 االتحاد األوروبي يعلق عضوية روسيا وبيالروسيا في مجلس دول البلطيق

https://bit.ly/3M1Al5K 

 2تداعيات تفعيل بولندا ودول البلطيق المادة " مونت كارلو الدولية"خبير عسكري يشرح لـ
 "الناتو"من ميثاق حلف 

https://bit.ly/3yF9pFp 

Speakers of Baltic parlts express support to Ukraine's EU 

membership 

https://bit.ly/3MXmNZa 

 بيربوك تؤكد دعم ألمانيا الحازم لدول البلطيق وأوكرانيا

https://bit.ly/3LWMh8U 

Poland and the Baltic states are true friends of Ukraine 

https://bit.ly/39 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/3sgFgbl
https://bit.ly/3P2YdYK
https://bit.ly/392mZrA
https://bit.ly/3smtmwJ
https://bit.ly/3943yOO
https://bit.ly/3M1Al5K
https://bit.ly/3yF9pFp
https://bit.ly/3MXmNZa
https://bit.ly/3LWMh8U
https://bit.ly/39
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 روسيا من كل مع واالقتصادية العسكرية ألمانيا عالقات
 وأوكرانيا

 

 

 ألمانيا اقتصاد على واالنعكاسات البدائل ،"2 ستريم نورد"

 خط بتعليق األمر 4244 فبراير في األلماني المستشار" شولتز أوالف" ىأعط
 بعد وذلك. نهائيا   يكون  أن المحتمل من والذي" 4 ستريم نورد" الغاز أنابيب

 شرق  في لروسيا المواليتين االنفصاليتين المنطقتين باستقالل روسيا اعتراف
 فقد خارجها أو لمانياأ داخل إجماع موضع" 4 ستريم نورد" يكن ولم أوكرانيا،
 .المشروع هذا بشأن واشنطن من ضغوطات عدة ألمانيا واجهت

 "2 ستريم نورد" خط لتعليق ألمانيا على األمريكية الضغوطات

 ألمانيا استعداد مدى حول التساؤالت" شولتز أوالف" األلماني المستشار أثار
 ووقف أوكرانيا، يف روسي عسكري  توغل أي على للرد المتحدة الواليات مع للعمل

 إلى الروسي الغاز ينقل الذي" 4 ستريم نورد" الطبيعي الغاز أنابيب خط تشغيل
 يجب التي العقوبات حول الرئيسية الشائكة النقطة األنابيب خط وظل. ألمانيا

 جبهة بتشكيل المشتركة التعهدات رغم الغزو، حالة في موسكو على فرضها
 .4244 فبراير 7 يف" األوسط الشرق " لـ وفقا   موحدة

 المروج وبرلين، واشنطن بين حادة خالفات في"  4 ستريم نورد" تسبب
 كانت حيث. وأوكرانيا روسيا بين وأيضا   األوروبيين، بين وكذلك للمشروع، الرئيسي
 خط المتحدة الواليات واستهدفت بدايته، منذ"  4 ستريم نورد" واشنطن تعارض
 أبحاث لخدمة وفقا   ،4242و 4277و 4271 في عقوبات بتشريع األنابيب

 عدة السابق األمريكي الرئيس" ترامب" إدارة وفرضت ،4247 يناير في الكونغرس
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 الروسية" بروم غاز" شركة استخدمتها أنابيب مد بارجة على عقوبات منها عقوبات
 الدولي األمن على تداعياتها و أوكرانيا أزمة ملف". 4 ستريم نورد" لبناء

 األوروبي االتحاد اعتماد من يزيد المشروع أن األمريكية ظرالن وجهة فمن
 يأمل الذي الصخري  الغاز شراء عن األوروبيين وثني الروسي الغاز على

 فأوكرانيا. واستراتيجيا   اقتصاديا   أوكرانيا يضعف أنه كما . بيعه في األميركيون 
 في سيالرو  الغاز عبور خالل من تجنيه الذي الدخل فقدان من قلقة كانت

 للمشروع األمريكية المعارضة. موسكو تجاه ضعفا   أكثر تكون  أن ومن أراضيها
 التأمين شركات جانب من السيما المشروع، من شركات عدة انسحاب في تسببت

 عديدة مخاوف فهناك" 4 ستريم نورد" تجاه األوروبيون  وانقسم. الموقع تغطي التي
 الطموحات أمام ينحني األوروبي االتحاد رؤية من وبولندا، البلطيق دول من

 .الروسية

 "2 ستريم نورد" حول األلمانية االحزاب موقف

 حزب عارضه فقد إجماع، موضع" 4 ستريم نورد" يكن لم ألمانيا، في حتى
 االئتالف في الشريك الليبرالي والحزب الخضر حزب ويشكك طويلة لفترة الخضر

 أن عن فضال   الجيوسياسية، تداعياته من يتخوفان حيث المشروع، جدوى  في
 بينما. الروسي الغاز على االعتماد زيادة إلى سيؤدي" 4 ستريم نورد" خط تشغيل

 باعتباره المشروع االئتالف، في األكبر الشريك يعد الذي االشتراكي، الحزب يؤيد
" كوهنرت كيفن" االشتراكي الحزب عام أمين واتهم. خالصا   اقتصاديا   مشروعا  

 المشروع، دفن أجل من" دولية صراعات عن بالحديث" 4 ستريم نورد" معارضي
 وفقا   ،"السابق ترددهم عن الحر والليبرالي الخضر برلمانيّ  من العديد وتخلي

 . 4244 يناير 71 في" اللندنية العربي"لـ
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 ألمانيا الى للطاقة محتملة بدائل

 خالل من ا  تدريجي الموردين تغيير إلى ألمانيا تسعى المتوسط، األمد على
 من البحر، عبر المسال الغاز على للحصول الطبيعي للغاز محطات بناء تطوير

. 4244 فبراير 42 في" يورونيوز"لـ وفقا   كندا، أو المتحدة الواليات أو قطر
 المستقبل في" الهيدروجين" إلى يتحول سوف األلماني االقتصاد أن إلى باإلضافة

 بشكل األحفوري  والوقود الروسية قةالطا مصادر على االعتماد يقلل مما
 كطاقة المتجددة الطاقات مشاريع في ألمانيا في توسعات هناك أن كما . عام

 خالل من متزايد بشكل المشاريع هذه تمويل سيتم أنه كما الشمسية، والطاقة الرياح
 لعدة النووية الطاقة محطات عمل تمديد المحتمل من كذلك الفدرالية، الميزانية
 . الروسي الغاز على االعتماد لتخفيف الفيدرالية الحكومة خطط بين ومن. سنوات

 األمد على بالبالد، سيدفع التحول هذا ألن واحدة عقبة هناك يزال ال لكن
 من التدريجي التخلص بسبب الغاز من أكبر كميات استهالك إلى القصير،

 العام في الفحم من وكذلك ،4244 العام نهاية بحلول سيكتمل الذي النووية الطاقة
 فإن 4244 مارس 2 في" شوركين مايكل" السياسي المحلل وبحسب. 4222
 نظرا   القصير، المدى على كحل إليها تلجأ ربما الفحم من أطنانا   تمتلك أوروبا

 في" عربية نيوز سكاي" لـ وفقا   شوركين وأضاف. البيئة على السلبية للتأثيرات
 هذا سيكون  أنه كما النووية، الطاقة إلى اللجوء سوى  خيار لديهم ليس أنه أعتقد"

 ."المتحدة الواليات في المسال الطبيعي الغاز لُمصّدري  مناسبا   وقتا  

 االقتصادية التداعيات

%( 52) حوالي ألمانيا في الطاقة توليد في الروسي الصلب الفحم حصة تبلغ
 إلى يصل ما حرق  حاليا ويتم ألمانيا، في الكهرباء توليد محطات بعض وفي

 وتستورد. 4244 مارس 2 في DW"" لـ وفقا الروسي الصلب الفحم من%( 15)
 2 في" عربية نيوز سكاي" لـ وفقا روسيا من والغاز النفط من%( 22) أوروبا
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 أنابيب خط إلغاء يؤثر قد قرار وهو ألمانيا، المستوردين رأس وعلى ،4244 مارس
 ألمانيا كانت حيث األوروبية، البيئة في البعيد المدى على" 4 ستريم نورد" الغاز

 .الغاز مكانها ليحل نووية محطات عن لالستغناء تخطط

 ألمانيا في الطاقة تنظيم هيئة تعليق إعالن أعقاب في المثال، سبيل فعلى
 نوفمبر 72 في "DW"لـ وفقا  " 4 ستريم نورد" أنابيب خط على الموافقة إجراءات

 إلى72) بين ما تصل بنسبة األوروبية ق السو  في الغاز سعر ارتفع ،4247
 من والغاز النفط استيراد وقف من األلمانية الصناعات اتحاد وحذر%(. 74

 صعوبة أخرى  ناحية من ألمانيا وستجد أوكرانيا في العدوانية حربها بسبب روسيا
 .الطاقة من إمداداتها تغيير في

 مارس77 في" وسطاأل الشرق "لـ وفقا  " هابيك روبرت" االقتصاد وزير أقر
 سيؤدي الراهن الوقت في الروسي والنفط الغاز على كامل حظر فرض بأن 4244

 في نقص إلى سيؤدي" الصادرات تلك وقفها وإن. ألمانيا على اقتصادية كارثة إلى
 سيكون  ذلك على سيترتب ما وأن". ألمانيا في لإلمدادات كامل وقف وحتى اإلمداد

 يعود لن وآخرون  منازلهم، تدفئة عن اجزون ع وأشخاص وفقر جماعية بطالة"
 بالكثير العمل وقف تعني الجماعية البطالة أن وأكد،". سياراتهم لملء وقود لديهم

 فواتير دفع عن عجزها بسبب آالتها تشغيل على قادرة تظل لن التي المصانع من
 المشغلة الطاقة

** 
 وجيوسياسية دفاعية تحديات ألمانيا، في األمريكية العسكرية القواعد

 لوجستيا   ومركزا   عبور بلد كونها أللمانيا، الجيواستراتيجية األهمية أن يبدو
 يتم خلفية عمليات ومنطقة ،(الناتو) األطلسي شمال حلف وقوات األمريكية للقوات

 بتحول ملزمة ستجعلها لالنتشار، وإعدادها وتجهيزها العسكرية القوات إمداد فيها
 وحلف المتحدة الواليات مع االستراتيجي والتعاون  منياأل التفكير في تاريخي
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 في األعضاء للدول الدعم وتأمين القارة، عن الدفاع بشأن األطلسي شمال
 جانب وإلى. بولندا حدود إلى ألوكرانيا الروسي الغزو توسع حال في ،"الناتو"

 فكرة ولح النقاش إلعادة جديدا   سياقا   األزمة خلقت األطلسي، عبر الشراكة تعميق
 .الموحد األوروبي الجيش
  ألمانيا في األمريكي العسكري  الوجود 

 الواليات بين دفاع اتفاق األلمانية األراضي على األمريكية القوات تواجد ينظم
 ألمانيا جمهورية في أجنبية القوات وجود" باتفاقية عرف وألمانيا األمريكية المتحدة

 من الناتو، أعضاء من لثمانية سمحت والتي ،7752 عام في وذلك ،"االتحادية
 تزال ال المعاهدة نفس. ألمانيا في دائم عسكري  بوجود المتحدة، الواليات ضمنها

   . اليوم حتى ألمانيا في المتمركزة الناتو قوات وأحكام شروط تنظم
 إلى األمر بداية في ألمانيا في األمريكي العسكري  التواجد في السبب يرجع

 ومع. 7725 عام في جديد من البالد على األلمانية العسكرية القوة سيطرة منع
 .السوفيتي االتحاد بل النازية هو العدو يصبح فلم العدو، تغير الباردة الحرب بداية

 ألمانيا في األمريكية القواعد
 أوروبا في األمريكي للجيش السبع الحاميات من لخمسة موطن هي ألمانيا

 قاعدة( 47) األمريكي الجيش ويمتلك ،(وإيطاليا بلجيكا في اآلخران االثنان)
 العدد ويبلغ أمريكي، جندي( 22522) نحو ففيها يتمركز ألمانيا، في عسكرية

 اإلداريين المدنيين الموظفين عدد احتساب مع أمريكي ألف( 52) نحو اإلجمالي
 الواليات استخدمتها التي ألمانيا، أراضي على األمريكية العسكرية القواعد في

. الخارجية األمريكية العسكرية التدخالت خالل والمعدات الجنود نقل في المتحدة
 :القواعد هذه أهم ومن

 أراضي خارج أمريكية عسكرية قاعدة أكبر ،الجوية رامشتاين قاعدة 
 األطلسي حلف منظمة) الناتو لحلف المركزية القاعدة وتعد المتحدة، الواليات
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 القوات لعمليات الرئيسي المقر إلى باإلضافة دريبيةالت والدورات للوحدات( الوطنية
 الشرقين في األمريكية العسكرية العمليات منها تنطلق. أوروبا في األمريكية الجوية
 التي( الدرونز) طيار بدون  الطائرات في التحكم يتم ومنها واألوسط، األدنى

 .وأفريقيا طاألوس الشرق  في اإلرهابية التنظيمات الستهداف واشنطن تستخدمها
 العسكرية العمليات تدير التي" أفريكوم" قوات مقر تعد شتوتغارت، قاعدة 

 القواعد من( 57) بقيادة المكلفة األوروبية األمريكية والقيادة أفريقيا، في األمريكية
 .األوروبية الدول في العسكرية والوحدات
 أكبر تبروتع تدريب منطقة وهي: وغرافنوهر سباندهاليم، الجوية القاعدة 
 .أوروبا في للناتو تابعة تدريب منشأة
 األمريكيين الجنود مئات حياة أنقذ والذي :الندستور في الطبي المركز 
 وأفغانستان العراق في أصيبوا الذين

 المتحدة الواليات نفوذ فرض في ألمانيا في األمريكية العسكرية القواعد وُتساه م
، العسكرية وقوتها  ظل في األوروبيين للحلفاء الحماية ديمهاتق جانب إلى عالميًّ
 واالستقرار األمن بحماية الثانية العالمية الحرب نهاية أعقاب األمريكي االلتزام

 .األوروبيين
 ألمانيا في األمريكية النووية األسلحة

 من(  42-75) بين ما تخزن  لكنها بها، خاصة نووية أسلحة ألمانيا تمتلك ال
 بوشل قاعدة في "B-61" طراز من النووية الجاذبية لقناب األمريكية األسلحة

 التابعة المقاتلة تورنادو طائرات من لسرب موطنا   أيضا   القاعدة وتعد. الجوية
 القنابل لحمل المجهزة الوحيدة األلمانية الطائرات وهي األلمانية، الجوية للقوات
 الناتو، لحلف بعةالتا النووي  التخطيط مجموعة في مقعدا   يمنحها وهذا. النووية

 . "DW" لـ وفقا  
 متعدد قرارا   ،4272 مارس في أقر قد" البوندستاغ" األلماني البرلمان كان
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 حلفائها حمل أجل من" قاطع بشكل" العمل على الحكومة يحث األحزاب
 من عقد بعد ولكن، .ألمانيا من النووية األسلحة جميع سحب على األمريكيين

 روسيا ضم بعد مضى، وقت أي من أكثر المنال عيدب الهدف هذا يبدو الزمان،
 ذات المدى متوسطة صواريخ في واالستثمار 4272 عام في القرم جزيرة لشبه
 األمريكي الجيش فإن القنابل، انسحاب أجل من العمل من بدال   اآلن، .نووية قدرة

 .تحديثها على مصمم
 ألمانيا من األمريكية القوات سحب ترامب قرار
 الجنود، من ألفا  ( 74) نحو بسحب 4242 عام في ترامب دونالد سالرئي أمر

 بأن حجته من كجزء وبولندا، وإيطاليا، بلجيكا في منهم جزء نشر وإعادة
 ميزانية في مساهمتها ترفع لم ألمانيا كون  مستحقين، غير حلفاء كانوا األوروبيين

 إجمالي من%( 4) ـب تقدر والتي عليه، المتفق للحد" الناتو" األطلسي شمال حلف
ك. اإلجمالي المحلي ناتجها  مع"  4 ستريم نورد" أنابيب خط بمشروع برلين وتمسُّ
 .روسيا

 - قصوى  أولوية برلين مع العالقات تحسين جعل الذي - بايدن جو الرئيس
 حدد عندما حتى الناتو أهمية على إدارته وشددت يبدأ، أن قبل االنسحاب أوقف
 وتبعا  . المتحدة الواليات ألمن األجل طويل الرئيسي التهديد باعتبارها الصين بايدن
 وزارة أن 4247 ابريل 72 في أوستن لويد األمريكي الدفاع وزير أعلن لذلك

 أمريكي( 25222) إلى باإلضافة هناك إضافي جندي( 522) ستنشر الدفاع
 .دوري  أو دائم أساس على هناك يتمركزون 

 بولندا إلى األماني من المتحدة الواليات تحول
 من أكثر مرور بعد األوروبي االتحاد لدول الدفاعية األولويات تراجعت

 القوات من المزيد الستقبال الحماسة وخّفت الباردة الحرب نهاية على عاما   ثالثين
 للطاقة مورد أهم أصبحت التي موسكو عداء إثارة تجنب ألمانيا أرادت. األمريكية
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 يتوّلى أوروبي بجيش   فرنسا تحلم فيما االقتصاد، نةماكي إلدارة الالزمة الرخيصة
 المتطرفة اليمينية بحكومتها بولندا، فيما. األمريكية القوات من بدال   القارة، أمن

 تسهيالت لها ووّفرت أرضها، على أمريكية قوات الستضافة بحفاوة رحبت
 يفوق  ضخم، عسكري  وتحديث تسّلح برنامج في ودخلت مهمة، وعملياتية لوجستية

 .فرضها واشنطن أرادت التي القومي الناتج من% 4 الـ حدّ  بكثير
 مليار( 4) تناهز مساهمة المتحدة الواليات على عرضت ذلك، عن فضال   
 العسكرية القّوة" )الخامس األمريكي الفيلق" عمليات لنقل توجهات لدعم دوالر

 مركز واستضافة لندية،البو  األراضي على قواعد إلى ،(أوروبا في الرئيسة التقليدية
 فبراير في وارسو استضافت كما. األمريكية القتالية للمعّدات الرئيس التخزين
 الذي ،"ديفندر" برنامج خالل من الباردة، الحرب بعد" الناتو" مناورات أكبر 4242
 من جندي ألف( 42) من أكثر ضمت كاملة ثقيلة أمريكية فرقة فيه شاركت
 4242 أغسطس 75 في المتحدة الواليات وأبرمت. باأورو  في المنتشرة القوات
 من األمريكية القوات نشر إلعادة الطريق يمهد بولندا مع دفاعي تعاون  اتفاق

 .بولندا إلى ألمانيا
 فبراير 42 في العسكرية، األعمال مرحلة إلى األوكرانية الحرب انتقال ومع

 على األوجه عّددةالمت حربه في للغرب االرتكاز نقطة بولندا أصبحت ،4244
 الواليات أرسلت حيث ، ملحوظ بشكل بولندا، في وجوده من" الناتو" عّزز. روسيا

( 72222) حوالي إلى اإلجمالي العدد ليصل إضافي جندي( 5222) المتحدة
 وبشكل واشنطن وافقت كذلك،. أوكرانيا قبالة الحدود على اآلن يتمركزون  جندي

 الواليات ونشرت . البولندي الجيش إلى" مزأبرا" دبابة( 452) بيع على عاجل،
 بناء بولندا في" باتريوت" نوع من جديدتين جو-أرض صواريخ بطاريتي المتحدة

 .ألمانيا في ُتنشر ما عادة هذه الصواريخ منظومات بأن علما   وارسو، طلب على
 الموازيين تقلب األوكرانية األزمة
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 النظام لقلب ودفعه وكرانياأ في بوتين فالديمير الروسي الرئيس حرب أدت
 والتعاون  األمني التفكير في تاريخي تحول إلى أوروبا في نطاقا   األوسع األمني

 - األمريكي الجيش أعاد  .القارة عن الدفاع بشأن واأللماني األمريكي االستراتيجي
 السادسة المدفعية قيادة فتح - أوكرانيا حدود على قواتها نشر روسيا ب دأ مع

 من وسحبها حلها تم والتي ،4247 نوفمبر 2 في رسميا   أوروبا في سينوالخم
 بين المدى متوسطة النووية القوات معاهدة توقيع بعد 7777 عام في ألمانيا

 ،"البنتاجون " األمريكي الدفاع وزارة أعلنت كما. المتحدة والواليات السوفيتي االتحاد
 وأشار ألمانيا، إلى جندي( 1222) إرسال عن ،4244 فبراير 42 في

 وهي ومشاة مدرعة وحدات تضم ألمانيا إلى المرسلة القوات أن إلى البنتاجون 
 .الناتو قدرات لتعزيز

 الخاصة والدفاعي األمني التعاون  استراتيجية المقابل في أيضا   ألمانيا عززت
 تحجيم وهو الثانية، العالمية الحرب بعد ما مرحلة ثوابت أحد عن وخرجت بها،

 الحكومة أعلنت. خارجية عسكرية أعباء أي في التورط وعدم العسكري  قاإلنفا
 4244 فبراير 42 في شولتز اوالف المستشار حكومتها رئيس لسان على األلمانية

 ألمانيا تلتزم وبذلك الدفاع، في يورو مليار( 722) بقيمة إضافي استثمار عن
 بأنها أعلنت كما. لدفاعا على اإلجمالي المحلي ناتجها من%( 4) من أكثر بإنفاق

( 522) و للدبابات مضاد سالح( 7222) أوكرانيا، إلى دفاعية مساعدات سترسل
 رفعت كما  .أوكرانيا إلى Stinger طراز من للطائرات المضادة الدفاع أنظمة من

 ألمانية معدات إرسال من األخرى  األوروبي االتحاد دول عن الحظر برلين
 شمال لحلف الشرقي الجناح في األلمانية قواتال تعزيز إلى إضافة. الصنع

 بالده أن إلى ،4244 مارس 42 في سلوفاكيا دفاع وزير أعلن وقد. األطلسي
 الباليستية والصواريخ للطائرات، المضاد باتريوت الجوي، الدفاع أنظمة تسلمت

  .ألمانيا من التكتيكية،
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 الوتيرة هي نية،األلما" الصحوة" هذه في أيضا   الالفتة النقاط من لعل 
 وزيرة أعلنت فقد األلماني، الجيش تسليح بملفّ  المتعلقة للخطوات المتسارعة

 القوات أركان رئيس مع مشترك بيان خالل المبرخت، كريستين األلمانية الدفاع
 على برلين عزم 4244 مارس 75في   غيرهارت، إنغو جنرال الليفتنانت الجوية

 جاء إعالن وهو ،"25-أف" نوع من مريكيةأ مقاتلة( 25) إلى يصل ما شراء
 األلماني الجو سالح أن   بينها من عوامل، عدة إلى بالنظر كبير، بشكل مفاجئا  

 هذه لشراء السابقة خططه عن - الدراسة من عديدة سنوات بعد - عزف قد كان
 .المقاتلة

 مانية،األل والدفاعية الخارجية السياسة من عقودا   ألمانيا فكت الخطوات، بهذه
 يكون  أن يحتمل ولكن للبلد، بالنسبة فقط ليس زلزالي بتحول وصفه يمكن ما وهذا

 .األطلسي عبر والعالقة ألوروبا
   موحدة أوروبية قوة

 على 4244 مارس 47 في األوروبي االتحاد في والدفاع الخارجية وزراء اتفق
 إلى الحرب ودةع مع للتكتل العسكري  الحضور تعزيز إلى تهدف أمنية استراتيجية

 يمكن جندي آالف( 5) إلى قوامها يصل السريع للرد قوة إنشاء تتضمن أوروبا
 المبرشت كريستينه األلمانية الدفاع وزيرة وقالت . األزمات حالة في بسرعة نشرهم

 عام بحلول السريع الرد لقوة األساسية النواة  لتوفير مستعدة بالدها إن بروكسل في
 وفقا  . للعمل جاهزة القوة فيه تصبح أن المفترض من الذي العام وهو ،4245

 ."نيوز يورو"لـ
 الذي الموحد، األوروبي الجيش لمشروع أولية نواة  تعد أوروبية قوة تشكيل إن

 المتحدة والواليات األوروبية الدول بين تشنجات وقعت أن منذ فيه التفكير تم
 ترامب دونالد هدد أن بعد خاصة األطلسي، الحلف مظلة تحت األمريكية

 تكوين في التفكير على األوروبيين أرغم ما وهو وإضعافه، الحلف من باالنسحاب
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 بدأ قد العمل وكان. استقاللية ذات مشتركة دفاعية وعقيدة موحد أوروبي جيش
 .األوكرانية االزمة قبل االستراتيجية لوضع

 لم كنل ،4271 أواخر منذ األسلحة لتطوير مشترك دفاع صندوق  تكوين تم 
 أي في كتيبة بحجم قتالية مجموعات أي اآلن حتى األوروبي االتحاد ينشر
 االتحاد في رفيع مسئول أعلن ،4247 مايو شهر من سابق وقت وفي . أزمة

 قوة إلنشاء باقتراح تقدمت وألمانيا فرنسا تتقدمها أوروبية دولة( 72) أن األوروبي
 وفقا  . الدولية األزمات في مبكر بشكل نشرها بغرض السريع للتدخل عسكرية

 أن بعد ملحوظا   زخما   الدفاعي اإلصالح خطط واكتسبت". إيست ميدل" لموقع
 في كابول من الفوضوي  االنسحاب إدارة في جمة متاعب األوروبية الدول واجهت

 جوزيب األوروبي، االتحاد دبلوماسية رئيس وقتها دعا  حيث ،4247 أغسطس
 قسم إنشاء إلى غرازيانو، كلوديو األوروبي، لالتحاد يةالعسكر  اللجنة ورئيس بوري،
 ."سريع رد قوة" المنظمة داخل

 بعض وأن خاصة بالسهلة، ليست موحد أوروبي جيش تشكيل مهمة تكون  قد
 االستبدال في ترغب ال أوروبا، شرق  وأخرى  البلطيق دول مثل االتحاد دول

 الداعمين صوت بحأص البريكست طريق عن بريطانيا بخروج لكن. بالمظلة
 تأسيس شعار ترفع التي فرنسا سيما ال أقوى، األوروبي العسكري  القرار الستقاللية

 .الموحدة المنظومة هذه
** 

 وأوكرانيا روسيا من كل مع واالقتصادية العسكرية ألمانيا عالقات
مع حشد القوات الروسية على الحدود األوكرانية اعترضت ألمانيا على غزو 

غم العالقات االقتصادية الكبيرة التي تربط بين برلين وموسكو، ودعت أوكرانيا ور 
في نفس الوقت إلى الحوار وتفهم الضمانات األمنية الروسية، ومع بداية الغزو 
الروسي ألوكرانيا كان الموقف األلماني محايدا ، بل رفضت ألمانيا أرسال أسلحة 
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لمانيا موقفها تجاه االزمة حيث غيرت أ 4244فبراير  41إلى أوكرانيا، إال أنه في 
 .قررت بشكل رسمي دعم أوكرانيا بـصواريخ وقذائف مضادة للدبابات

 العالقات األلمانية الروسية
تتسم العالقات األلمانية الروسية بالتنوع وعدم الثبات من مرحلة الشراكة 

اب والتعاون في تسعينيات القرن الماضي، إلى مرحلة المقاطعة والعقوبات في أعق
، وعادت العالقات مرة 4272احتالل روسيا شبه جزيرة القرم التابعة ألوكرانيا عام 

الذي ينقل الغاز مباشرة " 4نورد ستريم"أخرى باإلعالن عن مشروع خط الغاز 
 ،4271ألمانيا، عبر بحر البلطيق خالل عام  إلى روسيا من

عديدة أهمها عالقاتها  وتلعب ألمانيا دورا  محوريا  في األزمة األوكرانية ألسباب
مع روسيا، حيث تعتبر ألمانيا أهم شريك تجاري لروسيا بعد الصين، وتمثل 

من حاجتها %( 22)موسكو أللمانيا مورد مهم جدا للطاقة بالنسبة التي تصدر لها 
من الغاز الطبيعي، وتستورد منها منتجات الهندسة %( 52)من النفط و

 .الميكانيكية والمركبات
 يات الروسية في ألمانياعدد الجال

مليون ( 2.5)يقدر عدد الروسيين المقيمين في ألمانيا بحوالي ما يقرب من 
 .4271روسي وفقا  لما ذكرته وزارة الخارجية الروسية في 

 العالقات األلمانية األوكرانية
تلعب برلين دورا  محوريا  في أزمة كييف، لجهة النظر إليها كطرف من 

ن الموقف الروسي، وفي الوقت نفسه يمكن أن ُيعول عليها األطراف المتضررة م
في لعب دور الوسيط، وبعد الصراع وغزو أوكرانيا ودخوله العاصمة األوكرانية 

 .كييف
قررت الدول الغربية توجيه دعم مباشر ألوكرانيا وكان من بينها ألمانيا التي 

. خوذة( 5222)كرانيا سوى كان لديها تحفظا  وموقفا  ثابتا  من األزمة، ولم تقدم ألو 
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وعلي الرغم من أن دستور ألمانيا الداخلي يمنعها من ارسال أسلحة إلى مناطق 
ألمانيا قررت أن تخوض األزمة إلى جوار أوكرانيا، ووافقت كذلك   الصراع إال أن

لقوات الخاصة بالجيش  .على خروج روسيا من النظام المالي العالمي سويفت
 دة الهيكلةأسباب إعا… األلماني 

قذيفة صواريخ مضادة ( 222)وأجازت الحكومة األلمانية تسليم أوكرانيا 
للدبابات عن طريق هولندا، وقامت بتزويدها أيضا  بأسلحة من مخزونات جيشها، 

وأعلنت الحكومة . وهو تطور يشكل تراجعا  عن سياسة اتبعتها في األعوام األخيرة
( 522)زود أوكرانيا بألف قاذفة صواريخ وأنها ست 4244فبراير  42األلمانية في 

 .وسيالر  الجيشصاروخ أرض جو لمساعدتها في مواجهة هجوم 
 عدد الجاليات األوكرانية في المانيا

( 2220222)يقدر عدد الجاليات األوكرانية في المانيا بحوالي أكثر من 
 .شخص من أصول أو جنسية أوكرانية على أراضيها

 موقف الحكومة األلمانية تجاه االزمة األوكرانية
يا بعد أن اكتفت برلين خالل األيام األولى من الغزو الروسي ألوكران

بتصريحات خافتة ومحسوبة اقتصرت على اإلدانات واالحتجاجات اللفظية، 
باإلضافة إلى االشتراك مع حلفائها الغربيين في فرض عقوبات اقتصادية على 
موسكو، ومعارضة محاولة بريطانيا إخراج روسيا من نظام السويفت الدولي 

 .واعتبرته موقف غير حيوي ولن يحقق مصالحهم
( البوندستاج)شار األلماني خالل خطابه أمام البرلمان األلماني فقد قال المست

إن بالده ستقدم األسلحة ألوكرانيا، وأعلنت أنها ستزود  4244فبراير  41في 
صاروخ لمساعدتها في مواجهة ( 522)قاذفة للصواريخ، و( 7222)ـ أوكرانيا ب

جية األلمانية االعتداء الروسي، وهو في حد ذاته تحول الفت في السياسة الخار 
 .التي ترفض قطعيا إرسال األسلحة األلمانية إلى مناطق النزاع
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 موقف األحزاب السياسية في ألمانيا تجاه األزمة األوكرانية
ال شك أن قادة كل األحزاب السياسية في جميع دول االتحاد األوروبي من 

التنديد بدون لبس  ألمانيا إلى فرنسا مرورا  بإيطاليا والنمسا وإسبانيا، أجمعوا على
بالغزو الروسي، وضع الغزو الروسي ألوكرانيا كبرى حركات اليمين المتطرف في 
أوروبا في موقف حرج ما بين والئها األيديولوجي للرئيس الروسي بوتين وتضامها 
مع كييف، محملة في الوقت نفسه المسؤولية في النزاع إلى الغرب، وفقا  لوكالة 

 .الصحافة الفرنسية
زب االجتماعي االشتراكي رسم خريطة طريق جديدة للرؤية األلمانية الح

المستقبلية تقوم على مخاوف أمنية تأتي من روسيا، قرر حزب الخضر إرسال 
قوات ألمانية إلى الجناح الشرقي في حلف الناتو مثل دول بحر البلطيق، وقرر 

شبه يومية  الحزب الليبرالي أن يصمت، ولم يشارك في السجاالت التي أصبحت
 .بين وزراء االشتراكي ووزراء الخضر

في طقس غير معتاد على دوالب العمل السياسي األلماني الذي كان دائما  
البديل من "ونددت زعيمة الكتلة النيابية لـ. يتصف باالستقرار وطول أمد حكوماته

أليس فايدل في مجلس النواب بالفشل التاريخي للغرب الذي لوح " أجل ألمانيا
ألوكرانيا باحتمال االنضمام إلى الحلف األطلسي بدل أن يدعو إلى حل في هذا 
البلد يقوم على الحياد ورأت أن هذا النهج يعود إلى إنكار وضع روسيا كقوة 

  .كبرى 
 مظاهرات في ألمانيا تطالب بإجراءات ملموسة ضد روسيا

نزل آالف األشخاص إلى شوارع ومدن أوروبا  4244فبراير  42في 
الحتجاج على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وندد الجاليات األوكرانية ل

في الدول األوروبية باألوضاع التي يعيشها أقاربهم الذين يعيشون تحت الحصار 
في أوكرانيا، مع المطالبة بإجراءات ملموسة ضد روسيا من حكومات العالم، 
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عودة الروس إلى "أو " ية الثالثةال للحرب العالم"والفتات تدعو إلى  رافعون 
للتنديد بالغزو الروسي لجارتها فى فرانكفورت، ألمانيا، وأضاءت لوحة " ديارهم

خالل المباراة ضد " توقف بوتين"ملعب دويتشه بنك، بعبارة  يالنتائج اإللكترونية ف
بايرن ميونيخ متصدر الدوري األلماني، وفى برلين، تجمع ما ال يقل عن 

أمام بوابة براندنبورج ومبنى الرايخستاج، مبنى مجلس النواب، بأعالم ( 7220222)
باللونين األصفر واألزرق الفاتح، وقدر منظمو المظاهرات نصف مليون مشارك 

 .الروسيةخاصة أمام السفارة 
 الموقف اإلنساني األلماني إزاء الالجئين االوكرانيين

الجئا  من أوكرانيا إلى ألمانيا ( 2510445)سجلت الحكومة األلمانية وصول 
ل االتحاد منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، وتسمح ألمانيا لألوكرانيين بدخو 

بدون تأشيرة، ويحصل الالجئين على حماية مؤقتة، يتم إيواء بعضها في مساكن 
خاصة أو مع أصدقاء أو أقارب لهم، بينما يحصل البعض األخر على مأوى من 
قبل السلطات المحلية، يوزعون على كل أنحاء ألمانيا في مراكز إيواء جماعية، أو 

 .رض والمدراسفي الصاالت الرياضية أو مراكز المعا
يحق لالجئين الحصول على المساعدات وحقوق معينة في ألمانيا بموجب 
قانون مساعدات طالبي اللجوء، كما أنهم بإمكانهم الحصول على المال والرعاية 

يورو، الحق ( 422)الطبية والبحث عن عمل، ولالجئين الذين يملكون أقل من 
هم، وحق المعالجة في في الحصول على مساعدات اجتماعية تؤمن معيشت

المستشفيات، وكذلك حرية التنقل أو إعادة توطين أنفسهم في وقت الحق في بلد 
 .آخر من دول االتحاد األوروبي، وكذلك حرية العمل

 مستقبل العالقات األلمانية الروسية
إلى ألمانيا  روسيابعدما أوقفت ألمانيا عملية اعتماد خط أنابيب نقل الغاز من 

بسبب غزو روسيا ألوكرانيا فأن قرار وقف المشروع " 4نورد ستريم "مشروع 
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ال يمكن إصالحه، وباإلضافة إلى  سيضر العالقات الروسية األلمانية بشكل
العالقات االقتصادية بين البلدين والمنفعة المتبادلة يهدف المسار الجديد إلى 
تعزيز تنويع إمدادات الغاز، وأن يصبح عنصر استقرار لسوق الغاز في أوروبا 

 .ومن الواضح أن هذا لن يحدث في المستقبل المنظور
مصطنع بالمؤامرات السياسية األخرى، حيث أصبح المشروع رهينة االرتباط ال

سينتج " 4السيل الشمالي  ،"4ريم تنورد س"تخلي ألمانيا مستقبال عن  يوفي حال
إلى النمو السريع ألسعار الغاز في السوق األوروبية، كما أن التخوفات تتعلق بأن 
 المشروع سيربط روسيا بألمانيا مباشرة، وستعتمد ألمانيا واالتحاد األوروبي على

 .روسيا، مع احتمالية استخدام األخيرة الغاز كورقة ضغط سياسية
 مستقبل العالقات األلمانية األوكرانية

تبقى أوكرانيا ذات أهمية سياسية وأمنية بارزة بالنسبة أللمانيا وأوروبا، ولكن 
على المانيا ان تحافظ على سياستها الرصينة، فمن المتوقع إذا اتخذت المانيا 

سوف يؤدي ذلك إلى زعزعة استقرار أوروبا، ويجعل من الصعب  صف أوكرانيا 
إجراء حوار مع روسيا إلى جانب هذا يمكن إلي االخالل بعالقاتها مع روسيا 
المستمرة منذ عقود، وتقف أربعة عوامل أساسية وراء الموقف األلماني المدفوع 

 ة الحرببحساباته المعقدة، أولها القيود التي يفرضها قانون مراقبة أسلح
وثانيهما العوامل المرتبطة باالستراتيجية التي تغلف أداء الدبلوماسية األلمانية 
في الميل نحو الحلول السلمية لألزمات الخارجية عوضا  عن الصراعات المسلحة، 
إضافة إلى العامل الثالث المرتبط بمحاولة برلين عبر سياسة العصا والجزرة تقديم 

العامل الرابع المرتبط بالمصالح االقتصادية بالنسبة  نفسها كوسيط لحل األزمة،
 .أللمانيا، والعالقات االقتصادية التي تجمعها وموسكو

** 
 التقييم
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من " 4نورد ستريم"واجهت ألمانيا ضغوط ا  هائلة منذ بداية مشروع غاز 
كون أن المشروع قد يجعل ألمانيا بشكل . الشركاء األوروبيين والواليات المتحدة

يعتمد بشكل مفرط على روسيا ويكون  واالتحاد األوروبي بشكل عامخاص 
المشروع ورقة ضغط وسالح بيد موسكو تستطيع به حسم الكثير من الملفات 

 .السياسية
على الرغم من الضغط األمريكي الهائل والعقوبات المفروضة على الشركات 

ضروريا  لسد  األوروبية المشاركة في المشروع، تعتبر ألمانيا خط األنابيب
وداخليا  لطالما عارضها العديد . احتياجاتها من الطاقة، رفضت برلين التراجع عنه

. من األحزاب األلمانية كحزب الخضر على وجه الخصوص ألسباب بيئية جزئيا  
فيما يرى بعض األحزاب أن المشروع ضروري إلمدادات الطاقة األلمانية كالحزب 

 .(SPD) الديمقراطي االشتراكي
بالرغم من التغير الهائل للسياسة الخارجية األلمانية تجاه موسكو وموقف 

إال أن ". 4نورد ستريم "برلين األوسع تجاه موسكو عبر تعليق خط أنابيب الغاز 
لما ما يمثله من تداعيات خطيرة " 4نورد ستريم " المانيا ال يمكنها التخلي عن 

الطاقة  إمداداتبة في توفير على أمن الطاقة األلماني التي تتمثل في صعو 
وارتفاع نسبة البطالة السيما أن االقتصاد األلماني يعتمد على استهالك كم هائل 

 .من الطاقة، مثل الصناعات الكيميائية والتعدينية
** 

ألوكرانيا إلى إعادة التفكير في االحتياجات الدفاعية  دفع الغزو الروسي
أيضا  من قبل بعض الحلفاء األوروبيين  اإلقليمية ليس فقط من قبل واشنطن ولكن

تتخذ أخيرا  الخطوات الالزمة ألداء دور يتماشى  ، بما في ذلك ألمانيا ، التي بدأت
 .مع قوتها االقتصادية والسياسية داخل حلف الناتو

ستجعل الزيادة في اإلنفاق ألمانيا الجيش األفضل تمويال  في أوروبا 
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يتناسب جيش ألماني جديد وأفضل تجهيزا  مع ومن غير الواضح كيف س  .الغربية
. التفكير الدفاعي طويل المدى لالتحاد األوروبي وال كيف سيتصرف داخل الناتو

لكن المؤكد أن عملية تحديث الجيش األلماني ستستغرق سنوات طويلة، ربما يتم 
إعادة  -في ضوء نتيجة المبارزة الحالية في أوكرانيا  -خاللها بشكل جذري 

يبدو من المرجح أن ألمانيا ستسعى بنشاط للعب دور  .ل ميزان القوى الدوليتشكي
 .األوروبيأكثر بروزا  في األمن 

ال يمكن الجزم في هذه المرحلة أن انشاء قوة أوروبية موحدة سيسبب قطيعة 
مع الحلف األطلسي، لكنه يؤسس لوضع اللبنات األولى لمقاربة أوروبية عسكرية 

ل انهار الحلف األطلسي أن يقوم بعمليات دفاعية وعسكرية مشتركة يمكن في حا
 .خاصة بالفضاء األوروبي

** 
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 الهوامش
 
 4في مواجهة بوتين، ألمانيا تعلق نورد ستريم 

https://bit.ly/3KUr9z5 
 يصعد أسعار الغاز في أوروبا" 4نورد ستريم"تعليق المصادقة على 

https://bit.ly/36pmYMS 
 ؟"4نورد ستريم "ما يعني تعليق ألمانيا عقد 

https://bit.ly/3Jpnyc7 
 ما هي البدائل اآلمنة عن الغاز الروسي ألوروبا؟

https://bit.ly/3tk9OKk 
 هل تستطيع واشنطن تعويض أوروبا عن الغاز الروسي؟

https://bit.ly/3CS9K7K 
 أوروبا تبحث بدائل لالستقالل ..خالفات غربية حول حظر الطاقة الروسية

https://bit.ly/37qRlD5 
 ؟4هل تتجه الحكومة األلمانية إليقاف مشروع نورد ستريم .. فاعالت نوويةم 2بعد إيقافها 

https://bit.ly/3JpCMhh 
 «4نورد ستريم »لقاء بايدن ـ شولتز يكشف خالفا  حول 

https://bit.ly/3MYzWlC 
 على اقتصادها بسبب العقوبات على موسكو" عيات كبيرةتدا "ألمانيا تتوقع 

https://bit.ly/3tkBsa1 
 األزمة األوكرانية الروسية تكشف فشل دبلوماسية الغاز األلمانية

https://bit.ly/3qbOtAs 
 القته باألزمة بين روسيا وأوكرانيا وتأثيره على ألمانيا؟وما ع" 4نورد ستريم "ما هو 

https://cnn.it/3tieujG 
 يثير الخالفات بين أطراف االئتالف الحاكم" 4نورد ستريم .. "ألمانيا

https://bit.ly/3idku6O 
** 

 معلومات وحقائق.. ي األمريكي في ألمانياالوجود العسكر 
https://bit.ly/3wsyrGk 
US set to upgrade controversial nukes stationed in Germany 

https://bit.ly/3KUr9z5
https://bit.ly/36pmYMS
https://bit.ly/3Jpnyc7
https://bit.ly/3tk9OKk
https://bit.ly/3CS9K7K
https://bit.ly/37qRlD5
https://bit.ly/3JpCMhh
https://bit.ly/3MYzWlC
https://bit.ly/3tkBsa1
https://bit.ly/3qbOtAs
https://cnn.it/3tieujG
https://bit.ly/3idku6O
https://bit.ly/3wsyrGk
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https://bit.ly/3IzbfIW 
US Military Bases in Germany 

https://bit.ly/36CGHZN 
 بومبيو يوقع اتفاقا بشأن نقل قوات أمريكية من ألمانيا إلى بولندا

https://bbc.in/3ipP3X0 
US adds 500 troops in Germany, ends large-scale troop cut plans 

despite Trump pledge: SECDEF 

https://bit.ly/3L4cyBh 
 وصول أول دفعة من القوات األمريكية إلى بولندا

https://bit.ly/36Gdm0x 
 في بولندا« باتريوت»أميركا تنشر بطاريتي صواريخ 

https://bit.ly/37RwfOA 
 كيف غير غزو روسيا ألوكرانيا جوانب ثابتة في السياسة األلمانية منذ عقود؟

https://bbc.in/3tEkBzb 
 جندي إلى ألمانيا خالل الساعات المقبلة 1222إرسال : البنتاجون 

https://bit.ly/3wsE5s5 
- U.S. Army Europe and Africa reactivates the 56th Artillery 

Command 

https://bit.ly/3ttNbTy 
 إلى سلوفاكيا" باتريوت"نقل أنظمة دفاع جوي من طراز 

https://bit.ly/3iwE8La 
Germany will buy US-made F-35 fighter jets as it ramps up military 

spending after Russia's Ukraine invasion 

https://cnn.it/3irFoiR 
االتحاد األوروبي مستعد لفرض عقوبات إضافية على روسيا ويؤسس قوة ردع سريع يصل 

 جندي 5222لى قوامها إ
https://bit.ly/37FLJVE 

 ما أهدافها وأبرز مهامها وهل تؤثر على الناتو؟... قوة التدخل السريع األوروبية
https://bit.ly/3D5TNLg 

** 
Ukraine conflict: Putin's war prompts dramatic German U-1-  turn 

https://bbc.in/3qt7DSu 
 في أوكرانيا« حرب بوتين»اليمين المتطرف األوروبي في موقف حرج حيال 

https://bit.ly/353yDk7 

https://bit.ly/3IzbfIW
https://bit.ly/36CGHZN
https://bbc.in/3ipP3X0
https://bit.ly/3L4cyBh
https://bit.ly/36Gdm0x
https://bit.ly/37RwfOA
https://bbc.in/3tEkBzb
https://bit.ly/3wsE5s5
https://bit.ly/3ttNbTy
https://bit.ly/3iwE8La
https://cnn.it/3irFoiR
https://bit.ly/37FLJVE
https://bit.ly/3D5TNLg
https://bbc.in/3qt7DSu
https://bit.ly/353yDk7
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 "خطة المستقبل"يعود ويهدد  4272شبح .. روسيا وألمانيا
https://bit.ly/3iuHr5W 

 دور مزدوج بين الطرف والوسيط.. حسابات ألمانيا بأزمة أوكرانيا
https://bit.ly/3wvTPKP 

 ما هي حقوق الالجئين من أوكرانيا والمساعدات التي تقدم لهم؟
https://bit.ly/3iuHxdO 

** 

 
 

https://bit.ly/3iuHr5W
https://bit.ly/3wvTPKP
https://bit.ly/3iuHxdO
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جهوزية الجيش ي إلى روسيا و صادرات السالح األلمان
 األلماني

 

 مزدوجة وسياسات الفحص معايير األلمانية، األسلحة صادرات

 منذ المزدوج االستخدام ذات السلع صادرات األوروبي االتحاد عقوبات قّيدت
 غزو منذ العقوبات من المزيد وُفرضت. 4272 في القرم جزيرة لشبه روسيا ضم

 لتزويدها األوكرانية الطلبات األلمانية السلطات وترفض. ألوكرانيا موسكو
 من النزاعات و الصراعات مناطق إلى السالح ترسل ال برلين أن بحجة باألسلحة،

 .المبدأ حيث

  ألمانيا من األسلحة صادرات ومعايير قوانين أبرز

 يمكن ال الحرب بخوض الخاصة األسلحة" أن األلماني ن القانو  في يرد
 إنتاج فقضية". لها والترويج ودعمها األلمانية الحكومة من بترخيص إال إنتاجها

 من هذا يعنيه ما. األلماني الدستور في مكانتها لها األسلحة وصادرات األسلحة
 عام من وبالحر  أسلحة مراقبة" بقانون  ُيسمى ما ضمن موجود العملية الناحية
 في أساسا   ممنوعة فهي والكيميائية والبيولوجية النووية األسلحة إنتاج أما " 7727
 .والذخيرة األلغام إنتاج إلى إضافة ألمانيا

 رئاسة وتحت سريا ، جلساتها المختصة اللجنة تعقد : الفحص معايير
 .الطلبات" االتحادي األمن مجلس" حكومية لجنة تفحص األلماني المستشار

 لألسلحة المستقبل البلد في مسلح نزاع وجود حال في األلمانية الحكومة وحددت
 أنه أو أقلية؟ لقمع األسلحة ُتستخدم أن خطر هناك هل حرب؟ في متورط أنه أو
 فإن األسئلة، هذه أحد على بنعم الجواب حال وفي اإلنسان؟ حقوق  خرق  يتم

 تترك األلمانية وانينالق لكن. سيئة تكون  تصدير ترخيص على الحصول فرص
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 واردة، أللمانيا" أمنية أو خارجية مصالح" تكون  عندما مفتوحة، الثغرات بعض
 .التحفظ بعض رغم التصدير ترخيص األلمانية للحكومة فيمكن

 المزدوج االستخدام ذات ألمانيا صادرات

 في تدخل أن يمكن وبضائع منتجات": المزدوج االستخدام ذات السلع"
 جي" المواقع لتحديد العالمي النظام مثل سواء حد على وسلمية ةعسكري صناعات

 الطيران وتكنولوجيا والبرمجيات اإللكترونية والمكونات الدقيقة والرقائق" إس بي
 االستخدام ذات السلع نطاق في ويدخل. والبيولوجية الكيميائية المواد وبعض
 لصناعة أو سلمية ألغراض النووية الطاقة إلنتاج الالزمة المواد أيضا   المزدوج
 . النووية األسلحة

 لـ ووفقا   روسيا إلى يورو مليون ( 747.2) قيمته ما ألمانيا صد رت
"Investigate Europe" من%( 25) أو ،4244 مارس 71 في االستقصائية 

. مباشرة فرنسا بعد الثانية المرتبة في جعلها ما األوروبية، الصادرات إجمالي
يسْ " موقع وأوضح  ُتظهر التي األوروبية، الدولة أن الفرنسي االستقصائي" ْكُلوْز د 

 مع أوروبا، في ألوكرانيا دعما   الدول أكثر من واحدة أنها على اليوم نفسها
 وجه على سمحت بالالجئين، الترحيب في المواطنين ورغبة ضخمة، مظاهرات

 إلى خاصة، حماية ذات ومركبات للجليد، كاسحات سفن بإرسال الخصوص
 عسكري " )المزدوج االستخدام" فئة في تندرج األلمانية الصادرات وأن روسيا،
 وخبراء لسياسيين وفقا   للحظر، انتهاكا   اعتبارها عدم سبب يفسر ما ،(ومدني

 .االستقصائية "Investigate Europe" بهم اتصلت

 النتقادات 4244 مارس 44 في "DWلـ وفقا   األلمانية الحكومة تعرضت
" المزدوج االستخدام ذات" والتقنيات البضائع بتصنيف الخاصة عاييرالم جراء

" زونتاغ أم فيلت" صحيفة وكشفت. صارم بشكل تطبيقها يتم وال متساهلة باعتبارها
 يورو مليون ( 222) بقيمة منتجات ببيع ألمانيا قامت 4242 عام في أن األلمانية
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. وعسكرية تجارية ماتاستخدا ذات المنتجات هذه أن إلى مشيرة روسيا، إلى
 مزدوج استخدام ذات سلع لتصدير ترخيصا  ( 212) األلمانية الحكومة وأصدرت

 يمكن وآالت متطورة وإلكترونيات وليزر بعد عن استشعار أجهزة يشمل بما
 بتصنيع خاصة وتكنولوجيا تقنيات عن فضال   أسلحة، إنتاج في استخدامها

 االتحاد فرضها التي الصارمة طالضواب رغم الصادرات واستمرت. الطائرات
 روسيا احتلت حيث القرم، جزيرة شبه روسيا ضم عقب 4272 عام األوروبي

 التي الدول قائمة في والبرازيل المتحدة والواليات الصين بعد الرابع المركز احتلت
 .4242 عام ألمانيا من البضائع هذه مثل على تحصل

 مانيةاألل العسكرية للصادرات مسبوق  غير ارتفاع

 األسلحة صادرات أن ،4244 يناير 72 في األلمانية االقتصاد وزارة أعلنت
( 7.22) وإن. 4242 بعام مقارنة ،%(27) بنسبة 4247 العام ارتفعت األلمانية

 الحكومة عليها وافقت أسلحة بصادرات تتعلق المبلغ إجمالي من يورو مليار
 في ،"شولتس أوالف" المستشار ادةبقي الجديدة الحكومة ووافقت. السابقة األلمانية
 ماليين( 227) بقيمة أسلحة صادرات على ، عملها من األولى الثالثة األسابيع

 أهم ضمن التوالي على الثالثة للمرة 4247 العام  في مصر، جاءت إذ. يورو
 في مصر بعد المتحدة الواليات وجاءت. األلمانية لألسلحة المستوردة الدول

 بقيمة بأسلحة ، األلماني للسالح المستوردة الدول أهم قائمة يف الثانية المرتبة
 مليون ( 222)بـ سنغافورة ثم يورو، مليون ( 247)بـ هولندا ثم يورو، مليار( 7.27)

 . يورو مليون ( 422)بـ واستراليا يورو،
 مواصلة على 4244 يناير 77 في "DW"لـ وفقا األلمانية الحكومة اتفقت

 األسلحة لصادرات بالنسبة خاصة - رقابي قانون  عبر األسلحة صادرات تقييد
 االتحاد  في العضو غير الدول وهي الثالث، الطرف بدول يسمى ما إلى

 األسلحة  صادرات نسبة وارتفعت(. الناتو) األطلسي شمال حلف أو األوروبي
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 األسلحة إجمالي من%(  22.2) إلى%(52.7) من الثالث الطرف لدول األلمانية
 تصديرها على 4247 العام ألمانيا توافق التي

  األلمانية األسلحة تصدير لسياسة وانتقادات خالفات

 بسبب ،4244 يناير 42 في" CNN"لـ وفقا النتقادات برلين تعرضت
 ذلك في بما األزمات، مناطق إلى األسلحة تصدير عدم في المتمثلة سياستها
 وأثار أوكرانيا بدعم امهاالتز  في يشككون  الكثيرين ترك الذي األمر أوكرانيا،
 4247 عام في صادقت برلين كانت.  الناتو حلف داخل الوحدة حول الشكوك

 إلى يورو مليون ( 404) بقيمة الدفاعية المنتجات لتوريد عقدا( 45) على
 المنتجات توريد تعليق ،4244يناير 5 األلمانية،في السلطات وأعلنت. كازاخستان

 مجلس وأكد. البالد تشهدها التي العنف أحداث ببسب كازاخستان، إلى الدفاعية
 من النوع هذا توريد وقف بهدف خطوات اتخذت البالد حكومة إن األلماني الوزراء

 نقلته ما وفق الشأن، بهذا أخرى  تفاصيل أي تقديم دون  كازاخستان، إلى المنتجات
 .DPA وكالة

 سيغير له ططالمخ القانون  إن" نوربيبور أوميد" األلماني السياسي يقول
 لتصدير التوجيهية المبادئ تجاهل يتم عندما: "وتابع جذري، بشكل األمور

 أنه موضحا   ،"ذلك يغير سوف القانون  هذا. عواقب هناك يكون  ال األسلحة،
 4272 عام منذ مطالبات وهناك. قضائيا   القرارات  هذه مثل على الطعن سيتيح

 وتوفير أكبر، بسرعة تصدير تصاريح ةمعين عسكرية منتجات لمنح" رويترز"لـ وفقا  
 ال السلع هذه مثل تصاريح أن السيما االستخدام المزدوجة للسلع أسرع موافقات

 قطع شحن كذلك وعسكرس مدني استخدام لها التي تلك أي كافية بسرعة تمنح
 .أيضا   به االسراع يمكن الغيار

 األلماني لمانبالبر  اليسار حزب نائبة" داغدلين سيفيم"  وصفت سبيل فعلى
 شمال حلف في الشريكة تركيا، إلى األسلحة صادرات 4247 سبتمبر 42 في
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 وليبيا، سوريا في الصراعات في تورطها بسبب" تطاق ال" بأنها ،(الناتو) األطلسي
 الحديث فإن التوتر، مناطق إلى حربية ألسلحة الهائل التصدير ضوء في: "وقالت

 الحكومة قبل من العام للرأي متعمد ليلتض هو حذرة أسلحة تصدير سياسة عن
  .. "األلمانية

** 
 أساسية معضلة األلماني، للجيش القتالية الجهوزية

 وروسيا أوكرانيا بين الحالية لألزمة والعسكرية السياسية التداعيات امتدت
 التأثير كان لكن اإلطار، هذا في استثناء تكن لم ألمانيا. أوروبا كامل لتشمل
 على أساسي بشكل مركزا   األلماني الداخل في األزمة لهذه كبرواأل األبرز

 للجيش العامة للحالة القاتمة الصورة وضوح ازداد حيث العسكرية، المؤسسة
 حول تساؤالت يثير ما. القرم أزمة بعد والظهور التشكل في بدأت والتي األلماني،

 !! قادمة مواجهة ألي األلماني الجيش جاهزية مدى
 "البوندسوير" األلماني شالجي تأسيس

 من سنوات عشر من أقل بعد ،7755نوفمبر في األلماني الجيش تأسس
 الغربية، أوروبا على سوفياتي هجوم من الغرب خوف ومع. الثانية العالمية الحرب
 كان الباردة، الحرب نهاية وبحلول. الناتو في دمجها وتم تسليحها، ألمانيا أعادت

ا ألمانيا لدى  من رائعة وترسانة فرقة،( 74) من جندي( 5220222) قوامه جيش 
 أفضل من وواحدة Marder مشاة ومركبات الحديثة ليوبارد دبابات من اآلالف

 المضادة Gepard دبابة مع الغربية أوروبا في المتنقلة األرضية الجوية الدفاعات
 من%(  4.1) ألمانيا وأنفقت. المقاتلة القاذفات من مئات إلى باإلضافة للطائرات،

 العمود أنه على البوندسوير إلى ُينظر كان  .الدفاع على اإلجمالي المحلي ناتجها
 .قدرة جيوشه أكثر وأحد للناتو التقليدي الفقري 

 تمويله، من والكثير عدوه من كال    الباردة، الحرب نهاية مع البوندسوير خسر
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 بشكل البوندسوير تقلص .التوحيد إعادة تكاليف لتمويل الدفاع ميزانية اقتحام مع
 كشوف في فقط( 712222) إلى الثمانينيات في جندي مليون  نصف من كبير

 خفضت. خطورة أكثر القتالية القوة فقدان وكان . 4272 عام بحلول المرتبات
 22) إلى تصل بنسبة اإلقليمي للدفاع الموجهة الثقيلة جيشها فرق  معدات ألمانيا

 . 4244 مارس 42 في "spectator" لـ وفقا   ،%(72 -
 العسكرية النفقات في الزيادة إلى التقشف من

 على الناتو، ميزانية في المتقاعسين من العديد من واحدة تقليديا   ألمانيا ظلت 
 العالم، في دول خمس أكبر بين االقتصادي وتصنيفها الوطنية ثروتها من الرغم
 ميزانية تزال ال الماضية، العديدة السنوات خالل الصحي التمويل زيادة مع وحتى
 .(%4) وهو للتحالف المطلوب األدنى الحد من بكثير أقل الدفاع

 يخص فيما التقشف سياسة ميركل أنجيال السابقة األلمانية المستشارة اعتمدت
 بإصالحات وذلك ،4277 في األوروبية الديون  ألزمة استجابة   األلماني، الجيش
 المحلي الناتج فائض وضمان خفضا  من التضخم إلبقاء محاولة في للجيش

 تم كما اإلجباري، التجنيد ووقف والقواعد القوات تخفيض ذلك وشمل .اإلجمالي
 .للغاية منخفضة مستويات عند اإلنفاق على اإلبقاء

 عام في القرم جزيرة لشبه روسيا ضم بعد أوروبا في األمنية البيئة تدهورت
 باراك الرئيس فترة خالل وارتفع ريجيا ،تد األلماني العسكري  اإلنفاق فزاد ،4272
 .للعبء الناتو تقاسم أهمية على شددا اللذان ترامب، دونالد والرئيس أوباما

 محتمل عدد إلى كبير بشكل الدبابات أسطول لتوسيع خطط عن اإلعالن تم
 وزيادة ،Boxer طراز من مصفحة جنود ناقلة( 727) وطلب ،(242) يبلغ

 77 في" سي بي بي" ذكرت كما. المقاتلة الطائرات روتطوي الغواصات، أسطول
 .4275 ابريل
 ستنفق أنها 4272 يناير 42" رويترز"لـ وفقا   4272 حلول مع ألمانيا أعلنت 



 - 278 - 

 يقرب ما وستضيف ،4222 عام بحلول جديدة معدات على يورو مليار( 722)
 ةنهاي منذ ألماني عسكري  توسع أول في 4242 عام بحلول جندي( 1222) من

 .الباردة الحرب
 كما دوالر، مليار( 54.2) 4242 عام في ألمانيا في العسكري  اإلنفاق بلغ

 الدفاعي اإلنفاق بلغ ذلك، ومع. 4247 ابريل 42 بتاريخ" نيوز يورو" في جاء
 " لـ وفقا   ،.4242 عام بحلول اإلجمالي المحلي الناتج من فقط( ٪7.2) األلماني

insider" 4244 مارس 2 في. 
 اإلنفاق من أقل يعتبر األلماني العسكري  اإلنفاق أن إال كبيرا ، مبلغا   ذلك ويبد

 المتحدة، والمملكة فرنسا مثل األوروبي االتحاد في مماثلة دول في العسكري 
 في األقوى  واالقتصاد السكان عدد االعتبار في األخذ عند خاصة
 بسبب العسكريين ئهاحلفا قبل من لالنتقادات ألمانيا تعرضت ولطالما . ألمانيا
 .المتحدة الواليات قبل من وخاصة المحدود العسكري  إنفاقها

 األلماني الجيش جاهزية ضعف
 ومستويات األلماني الجيش قدرة من كبير بشكل االستثمار نقص سنوات قللت
 بأكملها األسلحة أنظمة باتت. العملياتية المشاكل من العديد وخلقت استعداده،

"  لـ وفقا   4272 اكتوبر 2 في األلماني الدفاع وزير أقر وقد. داملالستخ قابلة غير
 ألمانيا وأن للخدمة صالحة غير األلمانية الجوية القوات معظم بأن" رويترز
 تصدر فيما. األمنية الطوارئ  حالة في الناتو في مساهمتها في متأخرة ستكون 
 المكانس صيع استخدم عندما 4275 في الرئيسة العناوين األلماني الجيش
 نقص بسبب الناتو مع مشتركة تدريبات خالل الرشاشة البنادق من بدال   الطويلة

 االتحاد دول أكبر في حقيقية أسلحة وجود عدم إلى ُينظر وكان . المعدات
 فترة منذ جيشها منه يعاني الذي التمويل نقص مدى على داللة باعتباره األوروبي

 .طويلة
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 توصل. القرم جزيرة شبه بضم روسيا قيام بعد سوءا   األوضاع ازدادت 
 نشره تقرير في بارتزل هانز ألمانيا في المسلحة القوات لشؤون  البرلماني المفوض

 قابل غير" تقريبا   األلماني الجيش أن مفاده استنتاج إلى 4272 يونيو 42 في
 ولح بارتزل تقرير تقديم تم. الراهن الوقت في" الجماعي الدفاع أجل من لالنتشار

 للبرلمان السفلى الغرفة الى" االلماني للجيش الرئيسية لألسلحة القتالية الجاهزية"
 :التالي ويتضمن االلماني،

 74.72) جاهزة( 2) فقط( 24) أصل من:  التايغر مروحيات%( 
 مروحيات NH90 : 42.22) جاهزة( 72) فقط( 55) أصل من%( 
 22.22) جاهزة( 27) فقط( 742) أصل من: التايفون  مقاتالت%( 
 النقل مروحيات :CH-53 44.44) جاهزة( 72) فقط( 14) أصل من( 
 41.75) جاهزة( 42) فقط( 72) أصل من:  التورنيدو مقاالت%( 
 النقل طائرات :AM400 42) جاهزة(2) فقط( 75) أصل من%( 
 22.21) جاهزة(725) فقط( 442) أصل من:  4 ليوبارد دبابات%( 
 22.22) جاهزة(7) فقط( 75) أصل من:  فرقاطات%( 
 2) جاهزة واحدة ال و( 2) أصل من:  الغواصات%( 

 بسبب الناتو تدريبات إلى االنضمام من األلمانية الطائرات تتمكن لم كما
 سالح ويلقي. ضرورية تحديثات وجود عدم عن الناتجة التكنولوجية القصور أوجه

 ذا" صحيفة في المنشور مقاله في بارتلز هانز كتب مماثلة، صورة البحرية
 ، بسالسة القديمة السفن تشغيل إيقاف يتم" ،4272 أكتوبر بتاريخ" تايمز جيرمان
 ."المحدد الموعد عن سنوات بدائلها تفعيل ويتأخر

 وقدرة المناسب اللوجستي الدعم إلى األلمانية القوات نشر عمليات كذلك تفتقر
 الجنود يملك ال ،4272 فبراير 77 بتاريخ "DW " فبحسب   .الفعالة النارية القوة

 التابعة" الحربة رأس قوة" لقيادة كافية وخيام شتوية ومالبس واقية سترات األلمان
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 مسرح خارج مهام في االنتشار على أقل قدرة هي النهائية والنتيجة للناتو،
 يتعين أنه إلى أشار ،4277 يناير 47 في "DW " لـ أخر وبتقرير. العمليات

 مدنية هليكوبتر طائرات على االعتماد األحيان بعض في األلمان الجنود على
 الدروع مثل الحيوية المعدات استعارة يتعين بينما أفغانستان، أنحاء في لنقلهم
 .للبدن الواقية

 الجيش أن أوردت قد ،4242 يناير في األلمانية "Bild " صحيفة كانت
 به، الخاص وبترالهليك طائرات أسطول مع خطيرة مشكالت حاليا   يواجه األلماني

 طراز من هجومية هليكوبتر طائرات( 2) سوى  األلماني الجيش لدى يكن لم اذ
 طراز من لالستخدام جاهزة فقط هليكوبتر طائرة( 74) و( 52) إجمالي من تايجر

NH90 متوفرة( 77) أصل من. 
 طائرات فشل تتجاوز األلماني الجيش استعداد مسألة فإن ذلك، ومع

 تنفقها التي المليارات أن الوقت طوال فيتكشف. والغواصات راتوالطائ الهليكوبتر
 .كافية ليست الدفاع على األلمانية الحكومة

 الجيش في والتوظيف التجنيد إشكاليات
 ألغت أن بعد بدأت والتي التجنيد، حملة ركود هو األلماني للجيش قلق مدر

 حددت قد كانت لمانيةاأل الحكومة بينما  .4277 عام في الوطنية الخدمة ألمانيا
 أن إال ،4245 عام بحلول نشط فرد( 772522) وجود في يتمثل للبوندسوير هدفا  

 من الجدد المجندين عدد انخفاض مع( 722) من 4277 حتى يتكون  الجيش
 القبيل هذا من رقم أدنى) 4272 عام في ألف ا( 42) إلى 4271 عام في ألف ا( 42)

 الضباط وظائف من( 470522) يزال ال ك،ذل على عالوة( . البوندسوير في
 األسوأ. 4277 يناير 27 في"  تايمز فاينشنال"  لـ وفقا   . شاغرين الصف وضباط
 الطبي، الطاقم مثل - الرئيسية المتخصصة األدوار أن هو للبوندسوير بالنسبة

 اللوجستية الخدمات وموظفي المعلومات، وتكنولوجيا اإلنترنت وإدارة والمهندسين،
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 .الموظفين في فجوات من جميعها تعاني -
 كفاءة أم تمويل مشكلة

 باستثناء الناتو في عضو كل ميزانية أللمانيا العسكرية الميزانية تجاوزت
 فرنسا تحتفظ المثال، سبيل على ذلك، ومع. المتحدة والواليات المتحدة المملكة
 وما ، نووية ضاربة وقوة الخارج، في القوات من اآلالف نشر مع أكبر، بجيش

 أقل أي دوالر، مليار( 2.5) يورو مليارات  2كانت دفاعية بميزانية - ذلك إلى
 .األلماني اإلنفاق من

 يعاني بل فحسب، التمويل مشكلة من األلماني الجيش يعاني ال لذلك، تبعا  
 يكون  ما وغالبا   الدفاعية اإلصالحات تكون  حيث الكفاءة، مشكلة من أيضا  

 الجيش لمشاكل عالجا   وليس المصدر هو السياسي توجيهال إلى افتقارهم
 التكلفة، توفير إلى تهدف كانت تقريبا   اإلصالحات هذه جميع ألن نظرا   .األلماني

 .التقليدية القتال بقدرات االحتفاظ نحو الموجه التفكير من القليل مع
 األلماني الجيش عمليات
 من أجنبية، مهمة عشرة ياثنت من أكثر في حاليا   األلمان الجنود يشارك

 ألوروبا الجماعي الدفاع إلى االنضمام مع وأفغانستان، العراق إلى ومالي البلقان
 لحلف التابعة البحرية العمل وقوات األطلسي شمال لحلف التابعة الرد قوة مع

 الناتو كتيبة قاد -واأللمانية البلطيق منطقة فوق  الجوية والشرطة األطلسي شمال
 أي على محظورة يوم ذات بدت التي الشرقية أوروبا من أجزاء في أي. ليتوانيا في

"  تايمز فاينشنال"  بحسب. األلماني للجيش التقليدي األسود الصليب يحمل جيش
 . 4272 فبراير 72 في

 تعليق وتم العسكرية، الوظائف خصخصة تمت التوحيد، إعادة بعد وهكذا،
 تقل التي الحالية قوته إلى تدريجيا   البوندسوير تقليص وتم اإلجباري  التجنيد

 الدفاع على فقط التركيز من األلماني الجيش وانتقل .جندي ألف مئتي عن
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 في المنطقة خارج المهام على الحصري  شبه التركيز إلى والتحالف اإلقليمي
 .سوريا أو العراق أو مالي أو أفغانستان

 الدفاع سياسات في دراماتيكي تحول جديدة، صفحة 
 أوجه إبراز في أوكرانيا على الروسي البري  الهجوم بدء تداعيات بتتسب
 القوات مفاصل لكافة الماضية السنوات مدار على تسرب الذي الكبير القصور
 العسكرية للوحدات القتالية بالجاهزية يتعلق فيما سواء األلمانية، المسلحة

 .الوحدات لهذه فرةالمتو  واللوجستية المالية الموارد يخص فيما أو األلمانية،
 الغزو صباح في السابقة، األلماني الدفاع وزيرة ميس، ألفونس الجنرال نشرت 

: ميس كتبت. األلمانية القدرات وجود مكان عن للغاية صريحا   تقييما   الروسي،
 سأضطر أنني ألتصور أكن لم بسالم، خدمتي من واألربعين الحادية السنة في"

 حد إلى مفلس بقيادته، لي ُيسمح الذي الجيش سوير،والبوند". "أخرى  حرب لتجربة
 محدودة التحالف لدعم السياسات لصانعي تقديمها يمكننا التي الخيارات. ما

 ."للغاية
 وقف الماضي، الشهر أوكرانيا على روسيا هجوم من أيام ثالثة وبعد
 إلعادة برنامج أكبر عن وأعلن البرلمان في شولتس أوالف األلماني المستشار

 بما الدفاع ميزانية بزيادة فقط ليس وتعهد الباردة، الحرب نهاية منذ بالده تسليح
 الستثمار ولكن لسنوات ستضرب. فيه ألمانيا فشلت الذي الناتو هدف يتجاوز

 للجيش التمويل نقص من سنوات لمعالجة الفور على يورو مليار( 722)
  .األلماني

 في ومشاركتها النووي  بالردع نياألما التزام على التأكيد شولز أعاد كما 
 المقاتلة تحل أن احتمالية من زاد مما الناتو، لحلف النووية المشاركة ترتيبات

 .القديمة" تورنيدو" طائرة محل الصنع األمريكية" 25 إف الشبح"
 في االستثمار في مترددا   النازي  ماضيه جعله طالما بلد في ثورة كانت لقد
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 إلى األسلحة شحنات على المفروض الحظر ولتزش ألغى  .العسكرية القوة
 جديدة مقاتلة طائرات بشراء والتزم طيار بدون  المسلحة الطائرات ودعم أوكرانيا،

 الناتو نظام في ألمانيا دور استمرار إلى أدى مما نووية، قنابل إسقاط يمكنها
 بكثير أكثر نستثمر أن علينا يجب أنه الواضح من: "شولز قال. النووية للمشاركة

 ."وديمقراطيتنا حريتنا حماية أجل من ، بلدنا أمن في
 بيلد" لـ شوارتز أندرياس الدفاع، لميزانية الميزانية للجنة الرئيسي المقرر وقال

 التهديد من أفضل بشكل أنفسنا حماية علينا"  4244 مارس 41  في"
".  ألمانيا مستوى  على للصواريخ مضاد درع إلى بحاجة نحن لهذا .الروسي
 فإن بيلد صحيفة وبحسب".  جيد حل هو اإلسرائيلي Arrow 3 نظام:" وأضاف
 من المتقدمة القدرات ذات باتريوت صاروخ( 52) شراء طلبت ألمانيا حكومة
 .أمنية دوائر من معلومات بحسب يورو ملياري  سيكلف النظام إسرائيل
 الحل هو العسكري  اإلنفاق زيادة هل

 األوروبي المجلس في الدفاع وسياسة روبياألو  األمن في الخبير يرى 
 ،4244 مارس 2 في " CNN" على مقاله في لوس رافائيل الخارجية للعالقات

 والشرقية، الوسطى أوروبا في الموجودة تلك سيما وال األصغر، للبلدان ممكن أن
 العسكري  الجوي  الجسر مثل االستراتيجية، التمكينية للعوامل ألمانيا على االعتماد

 األلماني القتالي االستعداد على االعتماد أيضا   ويمكنهم  .االستطالع دراتوق
 كما األطراف، متعددة قوات وجود مجرد يتجاوز بما للحلفاء التابع الردع لتعزيز

 لحلف الشرقي الجناح على المعززة األمامية االنتشار عمليات مع حاليا   الحال هو
 .الناتو

 يورو مليار المئة إنفاق ضمان كيفية هو ،التحدي إن أمنيون  خبراء ويقول
 األلماني الجيش تحديث إن. وبحكمة بسرعة األلماني للجيش الخاصة األموال من

 جريسيل، جوستاف يقول  .وبطيئة مرهقة الشراء إجراءات. المال من أكثر يتطلب
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 ال: "برلين في الخارجية للعالقات األوروبي المجلس في البارز السياسة زميل
 ." اآلن حتى الدفاع وزارة من إنفاق خطة توجد

 في" RAND Europe" مؤسسة في األبحاث مدير ، بالك جيمس ويشير
 خطوة يعد الدفاعي االرتفاع أن من الرغم على أنه إلى ، واألمن الدفاع برنامج

 األلمانية، العسكرية القدرة زيادة إلى الفور على يترجم لن أنه إال جدا ، كبيرة
 مقارنة  والتي ، الحقيقي العالم في قتالية خبرة شراء يمكنه ال الالم"  ويضيف

 انتشارا   أقل كانت ألنها القليل لديها ألمانيا ، أوروبا في األخرى  الجيوش ببعض
 ،"وضحاها عشية بين تتغير ال األشياء وهذه. العمليات في األخيرة السنوات في

 .4244 مارس 72 في" Army technology"  لـ وفقا  

** 

 تأثير صادرات دول أوروبا من األسلحة إلى روسيا

علي الرغم من أن بلدان االتحاد األوروبي تقف ضد روسيا وتدعم األوكرانيين 
في ظل األزمة بين البلدين، إال أنه قد كشفت تحقيقات باألرقام، عن تصدير 

 (222)بلدان أوروبية معدات عسكرية بمئات الماليين من اليورو بحوالي ( 72)
، رغم حظر االتحاد تصدير 4242و 4275مليون يورو إلى روسيا بين عامي 

، اشتملت تلك األسلحة على صواريخ 4272األسلحة إلى موسكو منذ عام 
وطائرات وطوربيدات وقنابل، استمّرت روسيا في شرائها من دول أعضاء في 

 .4242االتحاد األوروبي حتى عام 

 4244ساي المنعقدة في فرنسا في مارس وحاول االتحاد األوروبي في قمة فر 
إظهار االتحاد بين أعضائه بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، على الرغم من 
كون فالديمير بوتين وجيشه عمالء جيدين لصناعة األسلحة األوروبية، إذ أقدم 
ثلث الدول األعضاء في االتحاد األوروبي على تصدير األسلحة إلى االتحاد 

لبيانات من فريق العمل الرسمي التابع لمجلس صادرات األسلحة  الروسي، وفقا  
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 .Investigate Europe ، حللها موقع(COARM) التقليدية

  روبية تصدير أسلحة إلى روسياو  دول أ  (10)
تأتي فرنسا في المرتبة األولى في تصدير األسلحة إلى روسيا حيث  :فرنسا

، عن أن فرنسا 4244مارس  75في االستقصائي الفرنسي " ديسكلوز"كشف موقع 
 مليون يورو لروسيا، وهو رقم أكده تحليل( 754)قد باعت معدات عسكرية بقيمة 

"Investigate Europe"  االستقصائية، الذي يضع فرنسا في مرتبة متقدمة
 .من األسلحة األوروبية المرسلة إلى روسيا%( 22)على جيرانها بنسبة 

، "ميديابارت"ب موقع التحقيقات الفرنسي وأعطت السلطات الفرنسية، بحس
على تصدير معدات من نوع قنابل، وصواريخ،  4275موافقتها منذ عام 

وطوربيدات، وقذائف، وعبوات متفجرة، وهي أسلحة فتاكة بشكل مباشر، وإلى 
. جانبها معدات تصوير، وطائرات مع مكوناتها، ومركبات أخف من الهواء

يسكوز"وبحسب تحقيق  الصادرات الفرنسية تتعلق أيضا  بكاميرات حرارية  ، فإن"د 
دبابة روسية، وكذلك أنظمة مالحة، وأجهزة استشعار  7222لتجهيز أكثر من 

تعمل باألشعة تحت الحمراء للطائرات الحربية والمروحيات المقاتلة، وأن الكرملين 
وهي مجموعة إلكترونيات فرنسية متخصصة في " تاليس"أرسل الحساب إلى 

وهي مجموعة صناعية " سافرون "يران، والدفاع، واألمن، والنقل البري، والط
وتكنولوجية فرنسية ُكبرى، لها حضور دولي في مجاالت الطيران، والفضاء، 
والدفاع، وهما الرائدتان في المجمع الصناعي العسكري الفرنسي، وتعتبر الدولة 

 . الفرنسية المساهم الرئيسي فيهما

 "Investigate Europe" علومات التي جمعتهاوفقا  للم :ألمانيا

مليون يورو إلى روسيا، أو ( 747.2)االستقصائية، فقد صدرت ألمانيا ما قيمته 
من إجمالي الصادرات األوروبية، ما جعلها في المرتبة الثانية بعد فرنسا %( 25)

لتي االستقصائي الفرنسي أن الدولة األوروبية، ا" ديسكلوز"وأوضح موقع . مباشرة
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تظهر نفسها اليوم على أنها واحدة من أكثر الدول دعما  ألوكرانيا في أوروبا، مع 
مظاهرات ضخمة، ورغبة المواطنين في الترحيب بالالجئين، سمحت على وجه 
الخصوص بإرسال سفن كاسحات للجليد، ومركبات ذات حماية خاصة، إلى 

عسكري " )دام المزدوجاالستخ"روسيا، وأن الصادرات األلمانية تندرج في فئة 
، ما يفسر سبب عدم اعتبارها انتهاكا  للحظر، وفقا  لسياسيين وخبراء (ومدني

 .االستقصائية "Investigate Europe" اتصلت بهم
وفي المركز الثالث بعد فرنسا وألمانيا تأتي إيطاليا ، حيث صدرت  :إيطاليا

 ة، وفقا  لقاعدة بياناتمليون يورو من المعدات العسكري 44.5إيطاليا ما قيمته 

"COARM"  ويتوافق ذلك الرقم، بحسب موقع . 4242و 4275بين عامي
 "Iveco" تم توقيعه مع شركة، مع عقد واحد "ميديابارت"التحقيقات الفرنسي 

 "Investigate  Europe" اإليطالية من أجل تصنيع مركبات أرضية، وتمكنت

الترخيص النهائي الصادر عن وزارة  ، من قراءة"ميديابارت"االستقصائية، وفق 
 سنوات، تم إنتاج تلك المركبات الحربية في مصانع( 2)الشؤون الخارجية، وبعد 

"Iveco"  الثالثة في روسيا، ولكن جميع أجزائها كانت إيطالية، وتوجد اآلن على
التلفزيونية اإليطالية، فقد شوهدت تلك  "LA7" ووفقا لقناة. الجبهة األوكرانية

 .4244كبات في أوكرانيا في أوائل مارس عام المر 
طائرات أخف وزنا  من المركبات الجوية "صّدرت جمهورية التشيك  :التشيك

ومركبات جوية بدون طيار ومحركات جوية ومعدات طائرات كل عام بين عامي 
 .4277و 4275

واصلت النمسا أيضا  تصدير المعدات العسكرية إلى روسيا كل عام،  :النمسا
ملم، وأسلحة أخرى وأسلحة آلية من عيار  42لحة ملساء من عيار أقل من أس"

ا"و " ملم 74.1  ." ذخيرة وأجهزة ضبط الصمامات، ومكونات مصممة خصيص 
سفن "، لتصدير 4272و 4272أبرمت بلغاريا صفقتين، في عامي  :بلغاريا
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سفن معدات بحرية خاصة وملحقاتها ومكوناتها و ( سطح أو تحت الماء)حربية، 
من " االستخدام"أو " اإلنتاج"أو " التطوير"من أجل " تكنولوجيا"و " سطحية أخرى 

المواد الخاضعة للرقابة في القائمة العسكرية المشتركة لالتحاد األوروبي 
 .مليون يورو( 72.5)  بقيمة"

وكان لكل من فنلندا وإسبانيا وسلوفاكيا وكرواتيا تصدير واحد إلى روسيا، 
 . ير ؤ من ذلك الدولبكمية أقل بكث

 موقف الدول األوروبية من تصدير األسلحة إلى روسيا
علي الرغم من حظر االتحاد األوروبي البيع المباشر أو غير المباشر أو 
اإلمداد أو النقل أو التصدير لألسلحة والمواد ذات الصلة بجميع أنواعها ، بما في 

رية والمعدات شبه العسكرية ذلك األسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسك
وقطع الغيار إلى روسيا من قبل الدول األعضاء إلى روسيا بعد ضمها شبه جزيرة 

 4272يوليو  27المؤرخ   (CFSP / 4272/574)القرم بموجب قرار المجلس 
العديد من دول االتحاد األوروبي   وإنشاء جمهوريتي دونباس االنفصاليتين، إال أن

إلى روسيا استخدمت ثغرة قانونية في لوائح االتحاد  التي صّدرت األسلحة
األوروبي لمواصلة تجارتها المستمرة على مدى السنوات الخمس التالية، ولم 

، على العقود واالتفاقيات، وحتى "COARM" ينطبق الحظر وفقا  لمجموعة
 أوضحت مجموعة  .4272أغسطس  7المفاوضات، التي تم الدخول فيها قبل 

"COARM"  الحظر ال يمنع توريد قطع الغيار، والخدمات الالزمة لصيانة أن
واستمرت عمليات التسليم، وواصلت الدول األعضاء . وأمن األسلحة التقليدية

إصدار تراخيص تصدير األسلحة إلى روسيا، ومنحت الدول األوروبية العشرة، 
دير ، أكثر من ألف ترخيص تص«ميدياَباْرْت »وفق موقع التحقيقات الفرنسي 

 .رفض( 722)  ، مقابل(تصاريح بيع أسلحة)
وفي المقابل تقوم بعض دول أوروبا بتزويد أوكرانيا باألسلحة في مواجهة 
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دولة أوروبية المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا،   (41)روسيا حيث اتفقت نحو 
واعتمدت استراتيجية الدول األوروبية المناهضة لحرب روسيا على أوكرانيا على 

األولى فرض عقوبات اقتصادية على موسكو، والثانية تيسير كل : راتيجيتيناست
 .سبل الدعم للجانب األوكراني سواء عسكريا  أو إنسانيا  

حذر زعماء مجموعة السبع الكبار روسيا في بيان ختامي صدر عن قمتهم  
من أي تهديد باستخدام أسلحة كيماوية وبيولوجية ونووية أو  4244مارس  42في 

واد مرتبطة بها، مذكرين موسكو باالتفاقات الدولية التي وقعت عليها والتي م
على أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا  G7 تحمينهم جميعا ، وشدد بيان

تشكل خطرا  على مواقع نووية في هذا المجال، داعيا  موسكو إلى الوفاء بالتزاماتها 
خطرا  على مواقع نووية ومنح السلطات الدولية واالمتناع عن أي أنشطة تشكل 

األوكرانية الوصول غير المقيد إليها، باإلضافة إلى التعاون الكامل مع الوكالة 
  .الدولية للطاقة الذرية

فرضت الواليات المتحدة االمريكية عقوبات جديدة على الجانب الروسي كان 
يا في العديد من أهمها عدم تصدير الدوالر إلى روسيا مع وقف التعامل مع روس

المجاالت كان بدايتها وقف الواردات الروسية من البترول تلها عدد من المنتجات 
 .«األلماس وبعض المنتجات األخرى »األخرى منها 

 الناتو يعلن تعزيز تواجده العسكري في الجناح الشرقي
 42أكد زعماء الناتو في بيان مشترك صدر عن قمتهم أن الحلف صدر في 

ألف عسكري  22، على خلفية تطورات األحداث في أوكرانيا، نشر 4244مارس 
، باإلضافة إلى .في جناحه الشرقي الممتدة من بحر البلطيق إلى البحر األسود

المزيد من التعزيزات البرية والبحرية والجوية ملموسة للدفاع عن األعضاء على 
جديدة لقواته في  وأعلن الحلف عن تشكيل أربع مجموعات قتالية .الجناح الشرقي

بلغاريا وهنغاريا ورومانيا وسلوفاكيا، متعهدا بـتعزيز موقفه الدفاعي ومواصلة 
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تطوير قدراته المطلوبة للرد على أي إجراءات عسكرية أو سيبرانية أن تهديدات 
  .كيماوية وبيولوجية وإشعاعية ونووية

يا وسحب ودعا زعماء الحلف روسيا إلى وقف عمليتها العسكرية في أوكران
قواتها من أراضي هذا البلد فورا ، محذرين من أن أي حالة الستخدام أسلحة 

ستكون غير مقبولة وستجلب تداعيات "كيماوية أو بيولوجية من قبل روسيا 
تصميمهم الثابت على مواصلة الضغط الدولي "وأعرب زعماء الحلف عن  ".وخيمة

االمتناع عن أي "الصين، على ، وحثوا الدول األخرى، منها "المنسق على روسيا
 ."خطوات من شأنها مساعدة موسكو في االلتفاف على العقوبات

 

** 
 التقييم

تتخذ عملية إنتاج وتصدير األسلحة مكانة هامة في الدستور األلماني حيث 
فحص   ال يمكن إنتاجها وتصديرها إال بترخيص من الحكومة األلمانية وذلك بعد

طلبات المقدمة الستيرادها خصة من الدول من خارج ال" مجلس األمن االتحادي"
 .االتحاد األوروبي وحلف الناتو

تتسم سياسة الحكومة األلمانية تجاه تصدير األسلحة بالتناقض واالزدواجية، 
فبالرغم من تصاعد حدة وتيرة أحداث األزمة األوكرانية والمشاركة األلمانية في 

إلى إرسال قوات ألمانية إلى شرق أوروبا، تصدير األسلحة إلى أوكرانيا باإلضافة 
فمازال هناك صادرات ألمانية ذات استخدامات مزدوجة إلى موسكو ما يخالف 

 .الموقف السياسي األلماني المعلن تجاه روسيا
تدعو األحزاب السياسية داخل البرلمان األلماني السلطات األلمانية إلى توخي 

تصدير األسلحة ذات االستخدام   السيما مزيد من الحذر تجاه صادرات األسلحة ،
المزدوج وأن تستبعد المنتجات ذات االستخدام العسكري، في ظل الوضع المتوتر 
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تعد الصادرات األلمانية ذات االستخدام المزدوج مصدرا  رئيسيا  . الحالي مع روسيا
حة من مصادر الدخل القومي األلماني لذلك من المتوقع مواصلة ألمانيا بيع األسل

 .لروسيا خوفا  من فقدان مصدر رئيسي من مصادر الدخل األلماني القومي
** 

يواجه الجيش األلماني إشكاليات عدة تتمثل في نقص الضروريات األساسية 
األولية وانخفاض مستوى التدريبات على الطيران، عالوة على انخفاض تمويل 

ير الجيش الروسي على كذلك تواجه ألمانيا معضلة كبيرة أال وهى تطو . األسطول
 . حيث يمثل ذلك يمثل أخطر تهديد ألمن ألمانيا  مدى العقود الماضية،

سنوات من اإلهمال، وسوق العمل الضيق في القطاع الخاص، وسلسلة 
التوريد المعطلة، وثقافة السالم بعد الحرب العالمية الثانية، كلها عوامل جعلت من 

 .ة األلمانيةتعزيز البوندسوير معركة شاقة للحكوم
بعد الغزو الروسي ألوكرانيا، يشكل تحوال  تاريخيا    ما تقوم به ألمانيا اليوم
رفع اإلنفاق العسكري بصورة ضخمة جدا  وبضربة : خطيرا  جدا  في مسيرة البالد

واحدة، الحديث عن إعادة فرض التجنيد على الشباب األلمان، إمداد الجيش 
 .ضادات الطائراتاألوكراني باآلليات الثقيلة وم

إن الثورة في التمويل الدفاعي التي أعلن عنها شولز يجب أن تكون مصحوبة 
فالزيادة الكبيرة في  .المال وحده ال يمكن أن يحل مشاكل ألمانيا .بصحوة فكرية

، عندما ضمت روسيا 4272ميزانية الدفاع السنوية التي شهدتها ألمانيا منذ عام 
 .عن أي شيءشبه جزيرة القرم، لم تسفر 

إن المهمة التي تنتظر وزارة الدفاع والجيش األلماني ليست فقط كيفية إنفاق 
األموال على أنظمة أسلحة جديدة وتعزيز التجنيد واالستعداد ، ولكن إلجراء تغيير 
تنظيمي وثقافي، تحتاج الدولة إلى ترشيد نظامها البيئي الصناعي الدفاعي 

 .وعمليات الشراء
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فسه على موقف المجتمع األلماني تجاه قواته المسلحة وينطبق الشيء ن
وكيف تنظر السياسة األلمانية والحكومة إلى أهمية القوة العسكرية في القرن 

ال  .لقد عادت الحاجة إلى قوة ردع عسكرية ذات مصداقية .الحادي والعشرين
 .يزال أمام الجيش األلماني طريق طويل ليقطعه

** 
اد األوروبي تعكس وجود اختالفا  الفتا  في رؤى هذه يبدو أن قادة دول االتح

الدول تجاه الملف الروسي االوكراني، فمنها من يتبنى موقف الواليات المتحدة 
االمريكية، ومنها من يتوخى الحذر حفاظا  على مصالحه مع روسيا، ولكن تبقي 

كراني التخوفات قائمة في حالة أي تصاعد بين الجانبين الروسي من جهة، واألو 
( السالح الكيمائي)واألميركي من جهة ثانية، بشأن استخدام أسلحة غير تقليدية 

في الحرب األوكرانية وسط مخاوف من استخدام أي طرف للسالح الكيميائي عند 
خسارته الحرب فأن استخدام وتطوير السالح الكيميائي في الجانب العسكري يمثل 

 .ألسلحة البيولوجية التي تحظر استخدامهاانتهاكا للمواثيق الدولية، واتفاقية ا
** 
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 الهوامش
 

 صادرات ألمانيا ذات االستخدام المزدوج لروسيا.. تحت المجهر األوروبي
https://bit.ly/3JDWXbk 

 ارتفاع غير مسبوق للصادرات العسكرية األلمانية: تقرير
https://bit.ly/3unpTOy 

 سياسي ألماني يطالب بوقف تصدير األسلحة لمصر.. تصدرت قائمة المستوردين
https://bit.ly/36Fk2vJ 

 معايير التصدير في مواجهة حقوق اإلنسان –السالح األلماني 
https://bit.ly/3tA2xGb 

 بعض السلع العسكرية تحتاج لتصاريح تصدير أسرع: ألمانيا
https://reut.rs/3JCy5kp 

 أغلب صادرات األسلحة األلمانية لمصر والسعودية وتركيا خالل السنوات األربع األخيرة
https://bit.ly/3LcfOLa 

 ألمانيا توقف تصدير األسلحة لكازاخستان.. بسبب أحداث العنف
https://bit.ly/3NdjMVL 

 آالف خوذة إلى أوكرانيا 5ألمانيا سترسل .. بعد انتقادات لرفضها تقديم مساعدات عسكرية
https://cnn.it/3D6ZFni 
- Ukraine war: German 'dual-use exports' to Russia under scrutiny 

https://bit.ly/35aoi61 
** 

German army struggles to attract much-needed recruits 

https://on.ft.com/3K5yLz7 
Less than a third of German military assets are operational says 

report 

https://bit.ly/3Nxwjn5 
Germany's Bundeswehr 'lacks basic equipment' for NATO mission 

https://bit.ly/3DiKBTT 
German military lacks equipment and recruits, says damning report 

https://bit.ly/3iMv0lP 
?German military: combat read 

https://on.ft.com/3wNJaLQ 

https://bit.ly/3JDWXbk
https://bit.ly/3unpTOy
https://bit.ly/36Fk2vJ
https://bit.ly/3tA2xGb
https://reut.rs/3JCy5kp
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Germany’s armed forces are going to be fully equipped again for the 

0tasks they face 

https://bit.ly/36GbqVX 
 دبابة إلى الخدمة 722ألمانيا تخطط إلعادة 

https://bbc.in/3JQRr5q 
German army chief 'fed up' with neglect of country's military 

https://reut.rs/3tO3kUb 
 يعتبر التحول العسكري األلماني نقطة تحول في تاريخ أوروبا

https://cnn.it/3tLELao 
10- After Russia's invasion of Ukraine, Germany is making major 

moves to give its struggling military 'strength of our own' 

https://bit.ly/3LlxHHt 
11- The German army has far bigger problems than funding 

https://bit.ly/35jH1Mw 
12- ?What does Germany’s historic defence policy mean for the 

Bundeswehr 

https://bit.ly/3LHjZyX 
** 

 الناتو يرسل المزيد من القوات إلى شرق أوروبا: روسيا وأوكرانيا
https://bbc.in/3uDShvN 

 "السالح الرهيب"تحذيرات متبادلة وجدل يحيط بـ.. حرب أوكرانيا
https://bit.ly/3JWMrwe 
3- EU member states exported weapons to Russia after the 2014 

embargo 

https://bit.ly/3tQ1yBM 
4- Europe new 'hotspot' for arms imports: report 

https://bit.ly/3tQ0oGs 

5- Arming the EU — The long road towards a united defence 

https://bit.ly/3qJFtTy 
** 

 
 

جانب في أوكرانيا من النازيون الجدد و المقاتلون األ

https://bit.ly/36GbqVX
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 ؟ هم
 

 واالستقطاب التجنيد عمليات تنامي ـ األوكرانية واألزمة الجدد النازيون 

 العالم، أنحاء جميع من األجانب للمقاتلين جذب نقطة أوكرانيا أصبحت
 اليمينية المنظمات وتحاول. المتطرفة اليمينية بالمنظمات مرتبط منهم والعديد

 فهناك ألوكرانيا الروسي الغزو بشأن موقف على قلالتفا أوروبا في المتطرفة
 وعلى. أوكرانيا مع تضامنه اآلخر البعض ويظهر روسيا، جانب إلى ينحاز  من

 التجنيد لعمليات تنامي هناك المتطرفة اليمينية االجتماعي التواصل شبكات
 وربما الحرب، إلى لالنضمام أوكرانيا إلى للسفر المقاتلين لدفع واالستقطاب

 ".آزوف" كتيبة مع لتحالفبا
   أوكرانيا في يقاتلون  الجدد النازيون 
 توصف ايديولوجية سياسية عنصرية متطرفة حركة هي :الجدد النازيون 

 غالبية ينتمي التي الدول في نشطت التي الجديدة بالفاشية أيضا وتسمى بالنازية
 انها الحركة هذه وتعرف أوروبا في وخاصة العالم في البيضاء البشرة من سكانها

 . النازية الحركة ومبادئ أهداف تتبع
 إعالنات وأوكرانيا وفنلندا فرنسا في المتطرفة اليمينية الميليشيات قادة نشر

 The New"لـ وفقا   أوكرانيا عن للدفاع القتال في المشاركة على أنصارهم تحث

York Times "السلطات ذكرت المثال سبيل فعلى. 4244 فبراير 45 في 
 فقط شخصا   ( 41) أن 4244 مارس 42 في" عربية اندبندنت"لـ وفقا لمانيةاأل

 يميني متطرف( 22222) بين من بذلك، للقيام خططوا أو أوكرانيا إلى سافروا
 إنه السلطات وتقول العنف، إلى يميلون  منهم( 72222) ألمانيا، في وجودهم يقدر

 .عاركم أي في شارك هؤالء من شخص أي أن على دليل يوجد ال
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 إطالق عن 4244 مارس 74 في" DW"لـ وفقا األوكراني الرئيس مكتب أعلن
 لالنضمام التقدم عملية خالل األجانب الرعايا لتوجيه اإلنترنت شبكة على موقع

 بخطوة خطوة إرشادات يوفر الذي الموقع وهو األوكراني، الدولي الدفاع فيلق إلى
 شخص ألف( 42) حوالي إلى راتالتقدي وتشير. للفيلق االنضمام كيفية حول

 بيالروسيا من( 522) وهناك. الشمالية وأمريكا أوروبا من قدموا غالبيتهم
 المتطرفين الغربيين المقاتلين حول موسعة أبحاثا   أجرى  الذي" ريكاويك" يرى 

 هؤالء قدوم انتظار في ضابط مليون ( 42) لديها ليس كييف: "أوكرانيا في
 ستستمر العملية أن وأعتقد الجبهة، في لدمجهم ةعملي هناك لكن. المتطوعين

 آخر ألن األرض، على ما نوع ا مراقبتهم سيتم إذ. الجبهة إلى وصولهم بعد حتى
 هذا وينبع". المتاعب من نوع أي األجانب لها يسبب أن هو أوكرانيا تحتاجه شيء
 في أجانب مقاتلين وجود وأن ذلك. الحديثة أوكرانيا وتجارب تاريخ من القلق

. الجديد باألمر ليس - متطرفة خلفيات لديهم الذين أولئك فيهم بمن - أوكرانيا
 قد دولة( 52) من أكثر من مقاتل ألف( 71) من أكثر أن ُيعتقد ،4272 عام فمنذ
 ".|دونباس" إقليم حرب في واألوكراني الروسي الجانبين على قاتلوا

  أوكرانيا في بالحرب المشاركة من أوروبية مواقف
 وهولندا فرنسا وهم األوروبي االتحاد في ـ" فاندوم" مجموعة ـ دول( 1) دعت

 مارس 47 في" يورونيوز"لـ وبلجيكا،وفقا ولوكسمبورغ وإسبانيا وإيطاليا ألمانيا
 في األوكرانيين لمساندة كمتطّوعين االنخراط عن االمتناع إلى مواطنيها ،4244
 وزارة أكدت الدول هذه في العدل ءوزرا عن صدر إعالن وفي الروس، ضد القتال
 على األوروبيين عزيمة باإلجماع أثبطوا" السبع الدول وزراء أن البلجيكية العدل

 جيرالد الفرنسي الداخلية وزير وصّرح. المتطّوعين المقاتلين صفوف إلى" االنضمام
 عزيمة نثبط بالطبع" بروكسل في األوروبيين نظرائه مع اجتماع إثر دارمانان

 ". الحرب ساحة إلى التوجه على شخاصاأل
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 4244 مارس 71 في" األوسط الشرق " بحسب األلمانية العدل وزارة حذرت
 إلى يسافر من وأن الخاصة مسؤوليتهم على بأوكرانيا الحرب في المشاركة من

 يتصرف فإنه هناك، قتال أعمال في ويشارك الخاصة مسؤوليته على أوكرانيا
 ويكون  ألمانيا   مواطنا   بصفته أجنبية لقوات ينضم نوم. شرعي غير بشكل حينئذ

 يعد ذلك وأن الدولي القانون  بموجب قتال وضع في فإنه أوامر، بسلسلة مرتبطا  
 هنا حرب جرائم كبواتير  أال بشرط» حرب في بالمشاركة يتعلق فيما شرعيا  

 ادأفر  جميع  4244مارس 77 في" الحرة"لـ وفقا البريطانية الدفاع وزارة منعت
 سيواجهون  أنهم من وحذرت ،"آخر إشعار حتى" أوكرانيا إلى السفر من الخدمة

 إن" جونسون  بوريس" البريطاني الوزراء رئيس كماأعلن. ذلك فعلوا إذا المحاكمة
 محاكمة يتوقعوا" أن يجب للقتال، أوكرانيا إلى يسافرون  الذين البريطانيين الجنود

 إلى الذهاب تجنب أيضا المدنيين على يجب أنه مضيفا عودتهم، لدى" عسكرية
 ليز" تصريحات مع ملحوظ بشكل التصريحات تلك تتناقض بينما. للقتال هناك
 في للمشاركة أوكرانيا إلى البريطانيين ذهاب ستدعم إنها الخارجية، وزيرة" تراس
 ".الروس ضد القتال

 أوكرانيا في المتطرف اليمين كتائب أشهر
 الحركة وتحمل 4272 عام" األيمن القطاع" كةحر  نشأت ":األيمن القطاع"
 شرطة ضد واالشتباكات االحتجاجات في ،وشاركت  ُمتطّرفة ُمحافظة أفكارا  

 المتطرفين من عددا ضمت السياسية العملية في بعضها وانخرط الشغب، مكافحة
 عام في أنصارها عدد بلغ التقديرات وحسب المتطرف، اليمين وأنصار القوميين
 ضد القتال في أساسية دعامة وأصبحت. مقاتل آالف( 72) نحو 4272

 على الحصول السياسي جناحها يستطع لم روسيا، من المدعومين االنفصاليين
 الدعم األوكرانية الحكومة قدمت. عام البرلمانية األوكرانية باالنتخابات مقعد

 التابعة "المتطوعين كتيبة"  ساهمت. كمقاتلين بالحركة ورسميا علنا واالعتراف
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 روسيا من المدعومين االنفصاليين ضد األهمية غاية في بدور األيمن، للقطاع
 . بالشرق 

 ابحسب عضو(  2222 إلى 4222) حوالي قوامها يبلغ":  آزوف كتيبة"
"France24 "اآلن تسمى". آزوف" بحر اسم على وسميت 4244 مارس 45 في 
 أنشأها. الجنوبية الساحلية" يوبولمار " مدينة في حالي ا الفوج ويتمركز" آزوف فوج"

 الموالين االنفصاليين ضد مرة ألول ، 4272 عام في المتطرف اليمين من نشطاء
 تحت الوطني الحرس في دمجها تم الحين ذلك ومنذ أوكرانيا شرق  في لروسيا

 في سابق عضو وهو ،"بيلتسكي أندريه" مؤسسيها بين من. الداخلية وزارة قيادة
 في المتطوعين من معظمهم ألن نظر ا .العسكرية شبه أوكرانيا باتريوت منظمة
" Wolfsangel" بـ يسمى ما مثل ، شارات يرتدون  الكتيبة أعضاء كان ، البداية

 ألمانيا في" SS" وحدات تستخدمها التي بالرموز تذكرنا والتي ،( الذئب خطاف)
 من المدعومين االنفصاليين من" ماريوبول" باستعادة" آزوف"  ساهمت. النازية
 . 4272 عام في روسيا

** 
 والمخاوف األدوار الشيشان، المقاتلون 

 األجانب بالمقاتلين الزج عن الحديث بدأ ألوكرانيا، الروسي الغزو بداية منذ
 أو الروسية القوات صفوف في سواء القتال لجبهة األمامية الصفوف في

 صفوف في أجانب مقاتلين جنيدت عن لإلعالن السباقة أوكرانيا وكانت . األوكرانية
 والقارات للحدود عابرة دعوة بتوجيه زيلينسكي فولوديمير الرئيس وقام. الجيش
  .الروسي" الغازي " وجه في والوقوف أوكرانيا على للدفاع
 مقاتلين عن البداية منذ االستخباراتي والبحث اإلعالمي الحديث تركز 

 لمشاركة االهتمام من أقل قدر ءإيال تم فيما  .المتطرف اليمين من ملتحقين
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 من مقاتلون  بينهم من. النزاع عن مسبقا   غريبة تعتبر التي الفاعلة الجهات
 من لهم التطرق  الدراسة هذه تحاول. الجانبين كال على اآلن تجنيدهم يتم الشيشان

 .توظيفهم من والمخاوف المزدوجة األدوار حيث
 روسيا جانب إلى الشيشان المقاتلون 

 القائد سارع ، أوكرانيا في العسكرية عمليتها انطالق عن روسيا إعالن بمجرد
 إرسال إلى المنطقة، في األساسي بوتين حليف ،" قديروف رمضان" الشيشاني

 إنجازات عن الحديث عن الشيشاني الرئيس يكف ولم  ، أوكرانيا إلى خاصة قوات
 قاعدة واتهق احتالل عن 4244 مارس 2 في  أعلن حينما حدث كما رجاله

 ،4244 مارس 72 وفي". أوكرانيين متطرفين قوميين"لـ تابعة كانت كبرى  عسكرية
 نشر التالي اليوم وفي كييف، من قليلة كيلومترات بعد على أنه قديروف أعلن
 يخطط حيث كييف داخل قبو في أنه يزعم توتير على بالعربية حسابه عبر فيديو

 .العاصمة على للسيطرة قواته مع
 وجه على أوكرانيا في نشرهم تم الذين الشيشان المقاتلين عدد يعرف وال
 لـ وفقا   مقاتل آالف عشرة عن تحدثت الصحفية التقارير بعض لكن اليقين،

"BBC " ألف أن 4244 مارس 71 في قديروف أكد بينما. 4244 مارس 5 في 
 غزت التي الروسية القوات صفوف في لالنخراط طريقهم في شيشاني متطوع
 .أوكرانيا

 تستخدم أن المتوقع فمن واضح، غير الشيشانية القوات عدد أن حين وفي
 على االستيالء يصاحب أن الُمحتمل الشوارع قتال في الشيشانية القوات موسكو
 معارك تخوض الشيشانية القوات إن تقارير تقول حيث. المدن من غيرها أو كييف
 بمعاونة الروسية القوات نجحت إذ ة،االستراتيجي األوكراني الساحل مدن في شرسة
 كما ،4244 مارس 72 يوم ماريوبول ميناء على االستيالء في قديروف قوات

 . األوكرانية الدفاع وزارع أعلنت
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 الذي السبب بشأن تساؤالت أوكرانيا في الحرب في الشيشانيين مشاركة وتثير
 وفي. سكرية؟ع لترسانة امتالكه ظل في الروسي الغزو في لزجهم بوتين دعا

 أسباب يتناول 4244فبراير 42 في األميركية" بوليسي فورن " مجلة نشرته تقرير
" إرهاب" تحاول موسكو أن الصحيفة ذكرت أوكرانيا، في شيشانية قوات نشر

 روسيا" أن التقرير ويؤكد. أراضيها على المنتشرين الشيشان الجنود بصور كييف
 ضد نفسي كسالح الستخدامها يةالشيشان للوحشية النمطية الصور تستغل

 .االستسالم على كييف وإجبار األوكرانيين
 أن ،4244 مارس 72 في األميركية" جورنال ستريت وول" صحيفة رأت

. أوكرانيا في الشيشانية القوات نشر عبر المنافع يتبادالن وبوتين قديروف"
 يشانيالش للداخل رسالة قديروف يقدم لبوتين، دعمه خالل من أنه وأوضحت

 القوة يمتلك بأنه لتذكيرهم الروسية، الدولة مع بعمق متحالف أنه على ومعارضيه
 .لردعهم القتالية

 من تأتي الشيشانية الجمهورية ميزانية من%( 25) فإن أخرى، جهة من
 المال على للحصول الكرملين على هذا االعتماد شبه  أدى وقد. الروسية الحكومة

 لكي ، المقابل في. الشيشان في كبير حد إلى المالس تأمين إلى المقابل في
 والئه يثبت أن عليه كان ، بوتين من االمتثال بعض على قاديروف يحصل

 المعهد" لـ وفقا   بنجاح، بتنفيذها تكليفه تم التي المهام تحقيق خالل من باستمرار
 ".الدولية السياسية للدراسات اإليطالي

 يةالروس القوات تقاتل شيشانية كتائب
 ورجال قاديروف على األوكرانية الحرب في الشيشاني الحضور يقتصر لم
 شيشانيون  مقاتلون  ظهر المشهد، من آخر جانب ففي لموسكو، الموالين جيشه

 4222-7777 في موسكو دعمه على قاديروف يسامحوا لم أوكرانيا، في آخرون 
 على ائرةالد الحرب في فوجدوا. روسيا عن باالستقالل مطالبهم سحق وعلى
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 .األول عدوهم يعتبرونها التي روسيا ضد للقتال فرصة أوكرانيا أراضي
 أحمد لروسيا، المعادي الشيشاني القائد سارع الروسي، الغزو من يومين بعد
 ، إشكيريا الشيشان حكومة في الوزراء رئيس نائب منصب شغل والذي - زكاييف

 الشيشان المقاتلين لدعوة  -اتسنو  لعدة المنفى في الحكومة رئاسة يتولى أن قبل
 روسيا عدوان وصد أوكرانيا أجل من للقتال للذهاب أوروبا أنحاء جميع من

 حد إلى مكونتين كتيبتين على العثور حاليا   يمكن األوكراني، الجانب على
. 4272 عام منذ نشط وكالهما. الشيشانية الحرب في المحاربين قدامى من كبير
 جانب إلى يقاتلون  شيشاني( 522 إلى 222) بين ما عن الحديث يدور فيما

"  موقع لحسب الحالي، األرقام من التحقق الصعب من و األوكرانيين،
nationalia  "هما الكتيبتان وهاتان. 4244 مارس 72 بتاريخ: 

 "منصور الشيخ" كتيبة 
 قاد الذي الشيشاني، منصور اإلمام إلى نسبة االسم بهذا الكتيبة سميت

 تسع مدة عشر الثامن القرن  أواخر القوقاز في الروسية القوات ضد المقاومة
 .السجن في وُيقتل ُيؤسر أن قبل سنوات،

 إثر تفرقوا قد كانوا لروسيا معارضين مسلمين شيشانيين مقاتلين الكتيبة وتضم
 بعضهم سافر. أراضيها إلى وضمها الشيشان جمهورية إسقاط في روسيا نجاح

 للجيش تابعة كتيبة في االنضواء قرروا ثم هناك، الروسية تالقوا لقتال سوريا إلى
 في الكتيبة اسم وبرز. 4272 عام أوكرانيا شرقي االنفصاليين لمحاربة األوكراني

 على الروسية القوات يقاتلون  وهم ألفرادها فيديو مقطع نشر بعد األخيرة الحرب
 .ويهّللون  يكّبرون  وهم األوكرانية، العاصمة حدود

 اليمينية الجماعات بين العالقة في مفاجئا   تطورا   اإلسالمية الكتيبة ههذ قدمت
"  مع متوقع غير تحالفا   منصور الشيخ كتيبة أقامت إذ ، واإلسالموفوبيا المتطرفة

 يمينية أوكرانية عسكرية شبه حركة وهي ، Right Sector" األيمن القطاع
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 تتبي لكييف موالية قوة وهي ، آزوف كتيبة جانب إلى أيضا   تقاتل كما   .متطرفة
 يشكل  أوروبا في أخرى  أماكن  في فبينما . الجدد النازيين نظر وجهات

 الكراهية ولد األوكرانية الحالة في لكن ، طبيعيين أعداء والنازيين اإلسالميين
 .بينهم تحالفه لروسيا المشتركة
  "VICE" موقع مع سابق حوار في" تشيبرلوف مسلم" الكتيبة قائد يقول
 نحن ، األوكرانية، المتطوعين كتائب مع للغاية جيدة عالقة لدينا: " األمريكي

 حول أبدا   نجادل وال الصداقات، من العديد في ونتشارك الجبهة، على معا   نقاتل
 ".الدين أو العرق 
 "دوداييف جوهر" كتيبة 

 الكتيبة أّسس. 7772 عام اغتيل والذي للشيشان، رئيس أول اسم إلى نسبة
 حرب أثناء الروس قاتل الذي ،"موناييف عيسى" الشيشاني العسكري  القائد

 موناييف شكل أوكرانيا، شرقي القتال اندالع وبعد ،7777 عام الثانية الشيشان
 عام المعارك إحدى خالل ُقتل لكنه قيادته، تحت المتطوعين مئات من الكتيبة
 أصول من أوكراني وهو ،"عثماييف آدم" الوقت ذلك منذ الكتيبة ويقود. 4275

 .شيشانية
 تعّهد فبراير، 41 في. الروسية القوات ضد القتال في حاليا الكتيبة تشارك

 وقال  ، أوكرانيا جانب إلى القتال عثماييف آدم دوداييف جوهر كتيبة زعيم
 إلى إشارة في ، االجتماعي التواصل مواقع على ُنشر فيديو مقطع في ، عثماييف

 على الناس هؤالء إلى تنظروا ال فضلكم من ، األوكرانيين عزائيأ : "قديروف جنود
 يقفون  الحقيقيون  الشيشان... روسيا يد في دمى..  خونة إنهم" ".شيشان أنهم

 ".الماضية الثماني السنوات في فعلوا كما ، معكم ينزفون  معكم،
 ألمانيا في االنتشار خريطة" الجدد النازيون "
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 اليمين صفوف في واالرتباك القلق وكرانياأل الروسية القوات غزو أثار
 الرئيس دعم من عليهم ينبغي ما بين ألمانيا، في الجدد والنازيين المتطرف
 الجانب في يقاتلون  الذين المتطرف اليمين من القوميين تأييد أو الروسي،
 أوروبا في ألولئك مكررة نسخة أوكرانيا في الجدد النازيون  وُيعتبر. األوكراني

 عملهم طريقة في مختلفة أشكاال   يأخذون  الذين أخرى، غربية ودول كاوأمير 
 علي ويعتمدون  اقتربت، كلما المتطرفة والمظاهر الخطاب عن فيبتعدون  ومواقفهم،

 ويمثل. جديد من النازية وإعادة الديمقراطية وإلغاء للعنف والترويج الكراهية نشروا
 العقود في حظرها تم التي لمتطرفة،ا اليمينية المجموعات عشرات الجدد النازيون 
 .ألمانيا في الماضية

 "الجدد النازيون " هم من 
 بعد تأسست التي الوطنية لالشتراكية التابعين األشخاص على ُأطلق مصطلح

 جماعة أو حركة أو حزب بأنها تعريفها ويمكن ألمانيا، في األولى العالمية الحرب
 بأفكار مباشر بشكل والمرتبطة والمماثلة ةالمستبد األفكار من الكثير تملك متطرفة

 االشتراكي القومي الحزب باسم ُيعرف الذي -النازي  الحزب وأفعال وممارسات
 أفكارا   تحمل والتي المتطرفة، اليمينية الجماعات من وهي - األلماني العمالي
 إن   بالقول وجدير. الشيوعية وتعادي الديمقراطية أيضا   وتعادي للسامية معادية
 بعد وتحديدا   األولى العالمية الحرب بعد تأسيسه تمّ  عام بشكل النازي  الحزب
  العشرين القرن  عشرينيات في باالنتشار شعبيته وبدأت الحرب، في ألمانيا هزيمة

 ألمانيا في محظورة جدد نازيين مجموعات
 المجموعة هذه ُتعرف  :( Sturmbrigade 44) 22 العاصفة لواء -

 باللباس أعضاؤها وظهر. 4272 عام في تأسست ،"الذئاب يةسر " باسم أيضا  
 ،(D) األلمانية األبجدية من الرابع الحرف إلى يرمز  (2) والرقم. النازي  العسكري 

 ،"Division Dirlewanger"لـ اختصار وهي( DD) أي( 22) الرقم فإن لذا
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 رستما كانت النازي  الجيش في خاصة وحدة وهي ،"ديرليفانغر وحدة" بمعنى
 في حظرها تم و الثانية، العالمية الحرب خالل الناس وتقتل األطفال ضد التعذيب
 وصلبانا نازية وشارات أسلحة الشرطة رصدت مداهمات وخالل. 4242ديسمبر
 الحازم الفعل رد على يحصل الحر، لمجتمعنا األساسية القيم يحارب من معقوفة،

 النوع هذا حالة وفي. زيهوفر رستهو  الداخلية وزير أعلن كما القانون، دولة من
 ال كما. شاراتها استخدام يمكن وال ثروتها ومصادرة المنظمة حل يتم الحظر؛ من

 .محلها مجموعة تأسيس يحق
 ونفذت 4242 يونيو في حظرها تم (:Nordadler) الشمال نسر -

 العامة النيابة معطيات وحسب. األلمانية الواليات من عديد في مداهمات الشرطة
 وذخيرة أسلحة عل الحصول وحاولت اعتداءات لتنفيذ المجموعة خططت

 في للمحاسبة تقديمهم يجب سياسيين أسماء من قائمة أدرجت أنها كما. ومتفجرات
 في أتباعها وأشاد السامية لمعاداة  الشمال نسر مجموعة وتروج الدولة، انهيار حالة

 وأشاد السامية لمعاداة  وتروج  ه،هال مدينة في وقع الذي اإلرهابي باالعتداء الشبكة
 حاول عندما هاله، مدينة في وقع الذي اإلرهابي باالعتداء الشبكة في أتباعها

 يهودي كنيس اقتحام( الغفران عيد" )كيبور يوم" لليهود عيد أهم خالل مسلح شاب
 .المدينة تلك في

 وجود تنكر الرايخ مواطني حركة (:Reichsbürger) الرايخ مواطنو -
 أن المجموعة وتعتقد األلمانية، الحكومة سلطة وتنفي االتحادية ألمانيا هوريةجم

 الحرب قبل تتبعها كانت التي المناطق ذلك في بما األلمانية، اإلمبراطورية
 فيها تختلط الرايخ مواطنو لها يروج التي واألفكار قائمة، ماتزال الثانية العالمية

 الحركة تخضع 4272 ومنذ المؤامرة، ياتبنظر  المتطرفة اليمينية األيدولوجية
 .للدستور منافية أنشطة بسبب وذلك الدستور؛ حماية شرطة لمراقبة
 وظهرت بريطانيا، في 7774 في تأسست(: Combat 18) 11 كومبات -
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 كلمة" كومبات" وكلمة. أخرى  وبلدان وكندا المتحدة والواليات ألمانيا في فروع لها
 إلى فيشير( 72) رقم أما". اشتباك أو قتال" منها عديدة معان ولها إنجليزية
 السم األوالن الحرفان وهما ،H و  A ـ األبجدية في الثامن والحرف األول الحرف
 متطرفة يمينية موسيقى نشر على المجموعة عملت ألمانيا وفي هتلر، أدولف

 .4242 يناير في المجموعة هذه حظر وتم نازية، مهرجانات ونظمت
(: Weisse Wölfe Terrorcrew) اإلرهابية البيضاء ئابالذ عصابة -

 ، 4277 في العنكبوتية الشبكة عبر مرة ألول نفسها عرضت المجموعة هذه
 باستعداد متسمة بأنها الداخلية وزارة وتفيد. ألمانية واليات عشر في ناشطة وكانت

 أجنبية أصول من واألشخاص السياسيين المعارضين ضد العنف لممارسة كبير
 وإيجاد الديمقراطية على القضاء هو المجموعة هذه وهدف الدولة، وممثلي

 إيديولوجية" نشاطها في المجموعة وتنشر. النازي  النموذج حسب" شعبية مجموعة"
 عن تتورع وال المتطرف اليميني بالتحريض وتقوم للبشر، ومحتقرة لألجانب معادية

 وتم ميزيير، دي توماس لسابقا الداخلية وزير قال كما ،"عنف بأعمال القيام
 .4272 في المجموعة حظر

 مجموعة على المفروض الحظر خالل من (:Altermedia) الترميديا -
 السلطات تكون  ،4272 عام في( القديم ألمانيا إعالم" )دويتشالند ألترميديا"

 إلكتروني موقع تشغيل على الواقفين بتصنيف األولى للمرة قامت قد األلمانية
 عنصرية لمضامين روج االنترنت في الموقع وهذا. متطرفة يمينية ةكمجموع
 صلة ذات جوانب لها المنصة وهذه. والمسلمين والمثليين واليهود لألجانب ومعادية
 .البالد في الدستوري  النظام ضد موجهة وهي بالنازية،

 وكانت: (HNG) وذويهم الوطنيين السياسيين السجناء مساعدة منظمة -
 الـ واألعضاء. 4277 عام في الحظر واجهت عندما ألمانيا في نازي  ناد أكبر

 التي المجموعة وهدف معتقلين، متطرفين ليمينيين الدعم قدموا تقريبا  ( 222)
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 المتطرفة اليمينية أفكارهم في السجناء اعتقاد تقوية هو 7717 في تأسست
 والخارج خلالدا في" شعار وتحت. الديمقراطي النظام ضد حربهم في وتحفيزهم

 المشهد تقوية معتقلين لجناة الخيرية الرعاية ستار تحت النادي حاول" جبهة أمام
 .المتطرف اليميني

  أوكرانيا يدعمون  جدد نازيون 
 النازيين بجماعات صالت له  ":المتطرف اليميني الثالث الطريق" حزب -
 الحزب. وكرانياأل دعمها في وضوحا   األكثر اليمينية األحزاب بين من وهو الجدد،
 ككيان ،4272 عام سبتمبر في ألمانيا غرب بجنوب هايدلبرغ مدينة في تأسس
 يعود فيما المتطرف، اليميني" األلماني الديمقراطي القومي الحزب" عن منشق

 الديمقراطي القومي الحزب في السابق المسؤول أرمشتروف، كالوس إلى تأسيسه
" الثالث الطريق" حزب تصدر. الحزب أيديولوجيات مع اختلف الذي األلماني،

 منعتها  "دوريات" أنصاره نظم عندما 4247 عام أكتوبر في األخبار عناوين
 تدفق لوقف وبولندا ألمانيا بين المشتركة الحدود على - الحقا   األلمانية الشرطة

 على ُنشرت تعليقات 4244 ابريل 2 في الباحثين من عدد رصد وقد. المهاجرين
 اليمين حركات من عناصر توجه احتمال حول االجتماعي اصلالتو  منصات

". آزوف كتيبة" صفوف في خاصة الحرب إلى لالنضمام أوكرانيا إلى المتطرف
 عناصر مع تدربت" الثالث الطريق" حزب من عناصر أن  بالذكر الجدير ومن
 .للجدل المثيرة المتطرفة اليمينية األوكرانية العسكرية شبه" آزوف كتيبة" من

 الحزب قادة فيه انضم الذي الوقت في ":ألمانيا أجل من البديل" حزب -
 الروسي، الغزو إدانة إلى تشروباال تينو الحزب رئيس وابرزهم البالد مستوى  على

 هوك، بيورن  وأفاد غامضة، المحلي المستوى  على الحزب قادة مواقف كانت
 ضحية" باتوا ألوكرانيينا بأن القول إلى الشرقية، تورينجن بوالية الحزب رئيس

 حزب أن بالذكر الجدير ومن". وروسيا الناتو بين العالمية الجيوسياسية المواجهة
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 السياسيين قادته كبار حافظ وبالمقابل بوتين، يدعم كان" ألمانيا أجل من البديل"
 السياسية األحزاب من العديد مثل روسي بدعم وحظوا بالكرملين عالقتهم على

 في للحزب القوية االنتخابية القاعدة أفكار وتتماشى. أوروبا في طرفةالمت اليمينية
 حيث األوروبي واالتحاد الناتو لحلف المعارضة بوتين مواقف مع ألمانيا شرق 

 التكتل داخل ألمانيا بقاء جدوى  في البالد شرق  في الحزب أنصار يشكك
 إن متطرفةال اليمينية الحركات في المتخصص كيس، يوهانس ويرى  األوروبي،

 أوكرانيا في الحرب استغالل على حريصا   سيكون " ألمانيا أجل من البديل" حزب
 أجل من البديل حزب سنرى  إننا أعتقد" مضيفا   األلمانية، الحكومة ضد للتحريض

 وضرورة بل الحرب أهمية من التقليل يحاول وهو – آجال   أم عاجال   - ألمانيا
 ".الوقود وأسعار الطاقة أمن إلى ألمانيا في القضية جوهر انتقال بمجرد تجاوزها
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 أوكرانيا إلى الجدد النازيون  تدفق
 الخروج في كبيرا   وتحديا   انقساما   ألمانيا في المتطرفة اليمينية الحركات تواجه

 الحركات بعض اختارت  بينما ألوكرانيا، الروسي الغزو حيال موحد بموقف
 أعلنت بوتين، فالديمير الروسي الرئيس جانب إلى االصطفاف المتطرفة اليمينية
 .أوكرانيا في المتطرفة اليمينية" آزوف كتيبة" مع تضامنها أخرى  حركات

 لديها أن ،4244 مارس 2 في األلمانية الداخلية وزارة أعلنت قد وكانت
 و. أوكرانيا في يقاتلون  الذين األلمان الجدد النازيين بعض عن معلومات

 معهد في المتطرفة اليمينية الحركات في خصصالمت كيس، يوهانس  بحسب
Else Frenkel-Brunswick دعم وراء الحقيقي الدافع إن اليبزيغ، بجامعة 

 يمينية جماعات وبين بينهم الروابط إلى يرجع ألوكرانيا ألمانيا في الجدد النازيين
 ذهه تضم الجدد، بالنازيين الخاص بالمشهد يتعلق وفيما...  أوكرانيا في متطرفة
 في ينحصر ال إذا فاألمر بولندا، في بحركات صالت لها أوروبية شبكات الدوائر

 . أوكرانيا أم بألمانيا يرتبط كونه
 الجدد النازيون  من ألمانيا موقف
 أهمها من ، 4242 عام في الجدد النازيون  جماعات معظم ألمانيا حظرت

 واتهم ،"الذئب لواء" أو" 22 العاصفة لواء" باسم معروفة متطرفة يمينية جماعة
 النازية الدولة بناء إعادة إلى تهدف بأنها المجموعة هذه زيهوفر الداخلية وزير

 لواء" حظر وإن للنازية جماعية مجازر من بفصل تذكر مجموعة وإنها السابقة
 الكراهية تزرع جماعة أي" أن مفادها واضحة إشارة إرسال هدفه" 22 العاصفة

 المرة هذه وكان". ألمانيا إلى تنتمي ال السابقة النازية دولةال بناء إعادة على وتعمل
 عام في قانونية غير متطرفة يمينية جماعة عن زيهوفر فيها يعلن التي الرابعة
4242. 
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 وأبعاد حقائق السوريين، المقاتلين تجنيد

 األجانب النخراط مصراعيه على الباب األوكرانية الروسية الحرب فتحت
 األوكراني الرئيس أن سيما ال الصراع، طرفي جانب إلى تالالق في والمرتزقة

 القادمين لألشخاص" دوليا   فيلقا  " أوكرانيا وأنشأت بهم رحب زيلينسكي فولوديمير
 وسطاء بدأ فقد. أيضا   استنفارهم في الروسي الجانب يتردد لم كما  .الخارج من
 شباب مع ودعق لتوقيع بالنشاط أخرى  ومناطق دمشق السورية العاصمة في

 وسطاء يعمل المقابل في أوكرانيا، في الروسي الجيش جانب إلى للقتال سوريين
 الجيش جانب إلى للقتال سوريين لتجنيد تركيا في السورية المعارضة من

 .األوكراني
 الحقائق إحدى إلى الدولي االنتباه لقت األوكرانية، األزمة في بالسوريين الزج
 أن المرجح من تركيا أو روسيا فيها تشارك حرب أي: لسوريا الجديدة المؤسفة
 المؤيدون  السوريون  قاتل  .للمدافع كوقود السوريين" المرتزقة" استخدام على تنطوي 

 عام أواخر منذ ليبيا في والروسي التركي العلمين تحت للنظام والمعارضون 
 للقتال أعضاء تركيا من المدعومة السورية المعارضة فصائل أرسلت بينما ،4277

 ألوكرانيا، الروسي الغزو ومع. 4242 عام أواخر في أذربيجان - باغ قره في
  . أخرى  مرة السوريين لنشر الروسي الجيش ومساعي نية عن تقارير تشير

 سوريين لمقاتلين روسي تجنيد 
 من القادمين أولئك ذلك في بما - لمتطوعين السماح خطط بوتين دعم

 في الروسي األمن لمجلس اجتماع في بوتين وقال يا،أوكران في بالقتال - الخارج
 من أوكرانيا إلى القدوم األوسط الشرق  من الناس أراد إذا إنه 4244 مارس 77

 الوصول" في تساعدهم أن روسيا على فيجب المال، أجل من وليس أنفسهم، تلقاء
 من أكثر أن شويغو، سيرغي الروسي، الدفاع وزير وذكر ". الصراع منطقة إلى



 - 309 - 

 في المشاركة طلبوا األوسط، الشرق  دول من متطوعون  معظمهم ألف،( 72)
 وزير إن للصحافيين بيسكوف، دميتري  الكرملين، باسم الناطق أّكد فيما الحرب،

 هم القتال وطلبوا يرغبون  الذين األشخاص معظم“ أن إلى لفت الروسي الدفاع
 ".وسوريون  األوسط الشرق  في دول من مواطنون 

 فتحت روسيا أن ،4244 مارس 72 في األوكرانية، تخباراتاالس زعمت
(. الزور ودير والرقة وحماة وحلب دمشق) سوريا في المرتزقة لتجنيد مركزا  ( 72)

 الجوية" حميميم قاعدة" عبر روسيا إلى المرتزقة نقل سيتم قصير، تدريب وبعد
 طراز من وطائرة( راكبا   22 إلى يصل ما) 722-تو طراز من طائرتين بواسطة

 منطقة في الجوية تشكالوفسكي قاعدة إلى( راكبا   722 إلى يصل ما) 752-تو
 .موسكو

 من مقاتل ألف نحو جمعت روسيا أن األوكرانية األركان رئاسة قالت وبينما
 في القتال أجل من سوريا، في األسد بشار نظام إمرة تحت تعمل التي الوحدات
 أن 4244 مارس 75 في أعلن قد إلنسانا لحقوق  السوري  المرصد كان. أوكرانيا
 النظام قوات ضمن ينضوون  مقاتل ألف( 22) من بأكثر قوائم أعدت روسيا

 جانب إلى للقتال االستعداد أهبة على ليكونوا لها موالية ومجموعات السوري 
 .أوكرانيا في الروسي الجيش

 أن" برس فرانس" لوكالة الرحمن عبد رامي السوري  المرصد مدير وأوضح
 سهيل العميد يقودها التي" الخاصة المهام 45 الفرقة" في ينطوون  المجندين

 القدس ولواء الروس، أسسه الذي الخامس والفيلق بالنمر، الملقب الحسن
 في خصوصا   قاتلت السوري  للنظام موالية فلسطينية مجموعة وهو الفلسطيني،

 ..البالد شمال في حلب منطقة
 والفيلق الوطني الدفاع مقاتلي أن الى قاريرت فيه أشارت الذي الوقت وفي
 النشر، مقابل دوالر( 222 إلى 222) دفع وسيتم عقودا ، بالفعل وقعوا قد الخامس
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 المقاتلين بعض أن 4244 مارس 22 في" عربي نيوز سي بي بي" علمت
 الخطوط في القتال أجل من أمريكي دوالر آالف سبعة نحو يتلقون  السوريين
 .أوكرانيا على الروسية حربال في األمامية

 حيث ليبيا، في السوريين للمرتزقة امتدت روسيا إلى السوريين نقل عمليات
 نقل عمليات بدء عن" والعدالة الحقيقة أجل من سوريون " منظمة نشرته تقرير أفاد

" فاغنر" شركة العملية هذه وتتولى روسيا، إلى ليبيا من سوريين مقاتلين
 مئات الشركة هذه نقلت وأن وسبق ،"السري  بوتين جيش" بـ المعروفة األمنية

 قوات جانب إلى ليبيا في القتال أجل من األسد، نظام سيطرة مناطق من السوريين
 .حفتر خليفة المشير

 وصول بدأ إلى استخباراتية تقارير تشير والحشد، التجنيد عمليات عن عدا
 األوكرانية العسكرية ابراتالمخ أكدت حيث روسيا، الى بالفعل السورين المقاتلين

 من أرسلوا" مرتزقا  ( "752) أن ،4244 مارس 42 في رويترز من أسئلة على ردا  
 عمليات في للمشاركة روسيا إلى سوريا في الروسية الجوية حميمين قاعدة

 من حميمين إلى عادوا مقاتال  ( 22) من اكثر أن وقالت. أوكرانيا ضد عسكرية
 .االوكرانيين المدافعين مع القت في اصابتهم بعد روسيا

 ابريل 22 في غربي دبلوماسي عن" تايمز نيويورك" صحيفة أكدت كما
 التدريب لتلقي روسيا إلى المرتزقة السوريين المقاتلين من دفعة وصول. 4244

 تضم الدفعة هذه الروسي، الغزو في للمشاركة أوكرانيا إلى التوجه قبل العسكري 
 القوات مع سابقا   عملت السوري  الجيش في فرقة من جندي( 222) عن يقل ال ما

 .سوريا في الروسية
 الحقيقة أجل من سوريون  جماعة مزاعم النظام في مسؤول نفى بالمقابل،

 متطوعين نقلتا سوريا في لها شريكة وشركة فاغنر مجموعة بأن الناشطة والعدالة
 بشار السوري  لرئيسا مستشارة أكدت كما. روسيا ثم دمشق إلى وليبيا بنغازي  من



 - 311 - 

 .الجهود هذه يدعم ال النظام إن" عرب سي بي بي" لـ الشبل لونا األسد
 وُتستخدم عديدة سنوات منذ هذه عشر األربعة التجنيد مراكز توجد الواقع، في

 في ولالنتشار سوريا داخل روسيا من المدعومة الوحدات في السوريين لتجنيد
 دليال   ليس فيها العقود توقيع في السوريين ارواستمر  المراكز هذه وجود إن. ليبيا
 . أوكرانيا إلى سوريين إلرسال تستعد روسيا أن على

 الروسي الجيش مع للسوريين العسكرية المشاركة طبيعة
 سوريين مقاتلين أي أن تثبت مؤكدة أدلة اآلن حتى توجد ال إنه القول يمكن

 البحرية مشاة في الجنرال قال .أوكرانيا في للقتال األمامية الخطوط في يقاتلون 
 القوات على تشرف التي المركزية، القيادة رئيس ماكنزي، فرانك األمريكية
 مارس 75 في الشيوخ لمجلس استماع جلسة أمام األوسط، الشرق  في األمريكية

". ضئيل" وكأنه بدا أوكرانيا إلى التوجه يحاولون  الذين السوريين عدد أن ،4244
 سوريا من - جدا   صغيرة -و صغيرة مجموعات هناك تكون  بمار  أنه نعتقد" وقال

 ."أوكرانيا إلى طريقها شق تحاول
 ذلك أسباب أحد المعركة ساحة إلى لنقلهم اللوجستية الصعوبة تكون  قد
 مناطق من المقاتلين نقل إلى أوال   موسكو ستحتاج عسكريين، خبراء بحسب
 وبعد الالذقية، ،"حميميم" في ريةالعسك الجوية قاعدتها إلى سوريا داخل مختلفة

 يتم ما عادة .أوكرانيا في نشرهم قبل روسيا إلى جوا المقاتلين نقل سيتم ذلك
 كبير عدد نقل إلى موسكو ستحتاج لذلك مشاة، كجنود المرتزقة هؤالء استخدام

 .المعركة ساحة على كبير عسكري  تأثير هناك ليكون 
 على .االنتشار لقلة الوحيد سببال ليست المقاتلين مئات نقل صعوبة لكن

 هائلة موارد روسيا لدى يزال ال أوكرانيا، في العسكرية عمليتها حجم من الرغم
 من جنيها يمكن التي القيمة في موسكو تشكك وربما ـ جارتها ضد الستخدامها

 .أوكرانيا في السوريين استخدام
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 هو كما بالوكالة حرب في السوريين المرتزقة على عادة   روسيا اعتمدت بينما
 أن يعني هذا .أوكرانيا في قواتها كبير حد إلى موسكو تستخدم ليبيا، في الحال
 الضرر تعويض بخالف األرض، على جنود إلى ماسة حاجة في ليست روسيا

 موسكو واستعانت .الروسية الخسائر من ببوتين لحق الذي المحلي السياسي
 . لبوتين الموالي قديروف انرمض يحكمها التي الشيشان من بقوات بالفعل

 يفتقرون  إنهم النخبة، من قوة ليسوا السوريين المرتزقة فإن ذلك، إلى إضافة
 اللغة يتحدثون  وال أوكرانيا في التضاريس يعرفون  ال إنهم كما االنضباط، إلى

 المرتزقة نشر أن ذلك، من واألهم. الروسية القوات مع السريع للتنسيق الروسية
 .الغرب مع الصدع وتعميق الروسية القوات سمعة تلطيخ من سيزيد األجانب

 روسيا يقاتلون  سوريين مقاتلين
 تحت تزال ال التي المناطق في مقاتلين تجنيد عملية أيضا   سوريا في تجري 

 الى للقتال السوري، للنظام معارضة جهادية ومجموعات مقاتلة فصائل سيطرة
 يحصل التجنيد أن برس لفرانس قاتلون وم قيادي وأفاد. األوكرانية القوات جانب

 وجميعها ،"الحمزة"و" شاه سليمان"و" مراد السلطان" فرق  صفوف في خصوصا
 .باخ قره وناغورني ليبيا إلى المقاتلين مئات أرسلت

 تجري  مشبوهة أنشطة وجود إلى مصادر عن" العربية نيوز سكاي" وذكرت
 حسب بالتجنيد والمستهدفين. سيارو  ضد والقتال ألوكرانيا للذهاب ُتقدم وتسهيالت
 من قدمت إرهابية فصائل مقاتلي من ليبيا إلى وصلوا عناصر هم المعلومات

 .سوريا
 في" التنف" قاعدة في" إرهابيين" بتدريب المتحدة الواليات روسيا اتهمت وقد
 عبر أوكرانيا إلى إرسالهم أجل من" الثورة مغاوير جيش" لـ ينتمون  ممن سورية،
 .الروسية القوات ضد للقتال بولندا،

 تفاصيل 4244 مارس 42 في ،"العدالة أجل من سوريون " منظمة نشرت كما
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 عدة قيام تؤكد وأوكرانيا، روسيا بين الحرب في سوريين مشاركة حول جديدة
 أسماء بتسجيل عيسى، فهيم يقودها التي ،"مراد السلطان فرقة" أبرزها فصائل

 عن نقال   تقريرها في المنظمة وذكرت. أوكرانيا في البالقت الراغبين المقاتلين مئات
 أكد ،. تركيا قبل من المدعوم ”الوطني الجيش“ مرتبات ضمن معارض قيادي

 عن الحديث مع العالية، القتالية الخبرة ذوي  من اسم ألف إلى( 722) نحو تسجيل
 هممن دفعة كل مجموعات، على سيقسمون  حاليا ، مقاتل( 7222) نحو إلى الحاجة

 أجور معدل عن الحديث ويجري . الحقا   ما وقت في لنقلهم مقاتلين( 472) تضم
 ..أشهر ستة مدتها عقود ضمن الواحد، للشهر دوالر( 422و7222) بين يتراوح

 على الحصول دون  ذلك كل أن ذاته المصدر عن التقرير نقل لذلك، تبعا  
 لنقل محدد وقت وال حاليا ، ترحال ال النقل، عمليات لبدء النهائية التركية الموافقة

 التركي، الجانب من كلي رفض أو كلية موافقة اآلن لغاية توجد ال إذ المقاتلين،
 أوروبية دول نية عن الحديث ظل في المناقشات، طور في يزال ال األمر وأن

  . عليهم التركي اإلشراف استمرار مع المقاتلين نقل بمهمة التكفل
 األسباب و الدوافع, السورين المقاتلين تجنيد 

 الخبرة جهة فمن التعبئة، أسباب كل لتوفر السوريين بتجنيد روسيا ترغب
 والتي األول عقدها أنهت التي الحرب نتيجة المقاتل اكتسبها التي العالية القتالية
 على تمّرس" السوري  فالمقاتل المتمردين، ومقاومة داعش على تقريب ا قضت
 الحرب صنوف ومختلف الظروف، مختلف وفي القتالية األعمال خوض

 ".وتأثيراتها
 التي لتلك مشابهة سياسة انتهاج روسيا بمحاولة متعلقة حسابات وثمة
 االجتياح صد في لقواتها األجانب المقاتلين مشاركة دعم أي أوكرانيا، انتهجتها
 .الروسي

 الخسائر بتقليل روسيا رغبة إلى عسكرية تقديرات تشير ذلك، جانب وإلى
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 مهمات لتنفيذ" المرتزقة" على االعتماد خالل من قواتها، صفوف في لبشريةا
 (.شوارع حرب) أكثر مباشرة مواجهات في الدخول من المعارك اقتراب مع صعبة

 فأولئك لها، يرثى حالة في االقتصاد تركت السورية الحرب أخرى، جهة من
 يمكنهم ال عاما   عشر إحدى دامت حرب خالل مهاراتهم صقلوا الذين المقاتلين

 يقاتلون  مرتزقة، يصبحوا أن يختارون  ذلك، من بدال  . المنزل في عمل على العثور
 .العيش لقمة لكسب أجنبية دول أجل من

 قصره في بقائه في بوتين بفضل األسد يشعر السوري، الرسمي الجانب أما
 موسكول بياض، على شيك بتقديم الجميل لرد يسعى المقابل وفي اآلن، حتى آمنا
 .أوكرانيا إلى جوا جيشه بنقل

 جانب إلى أوكرانيا، جانب الى السوريين المقاتلين دوافع فإن بالمقابل،
 في روسيا على باللوم السورين المعارضين من العديد يلقي المادي، االرتزاق

 معركة ساحة على العثور إلى والحاليون  السابقون  المقاتلون  ويتوق  بالدهم، تدمير
 أوكرانيا، جارتها ساحة في كانت إن حتى. الروس بةلمحار  أخرى 

** 
 التقييم 
 السيما األوكراني أو الروسي المعسكر  إلى االنضمام بهدف المقاتلين توافد

 إلى يؤدي قد البيض، بتفّوق  المنادين والغربيين األوروبيين من الجدد النازيين من
 الجدد النازيين أن المثال سبيل على فنجد. تيسيرها من أكثر األمور تعقيد

ا مدفوعون  ألوكرانيا المؤيدين  المتطرفة اليمينية بالجماعات الوثيقة بصالتهم أساس 
 .أوكرانيا في

 جميع في المتطرفة واليمينية الجديدة النازية القومية الجماعات من العديد
 والعسكري  المالي الدعم تدفق عن أعربت قد الشمالية وأمريكا أوروبا أنحاء

 عسكرية شبه وحدات إلى لالنضمام السعي خالل من ذلك في بما يا،ألوكران
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 ردود أوكرانيا  في للقتال تطوعوا الذين النازية المجموعات ظهور وأثار. للقتال
 .المقاتلين لهؤالء واألوروبية الغربية الحكومات من بشدة متباينة فعل

 الصراع حسم في دورا الجدد النازيين من للمقاتلين يكون  أن المتوقع ومن
ا هناك ولكن كبير، بشكل بأوكرانيا  اإلقليمي األمن على كبيرة مخاطر أيض 
 لهوالء المتطرفة اإليديولوجية ونشر دولية شبكات نسج في تتمثل والمحلي
 في وانخراطهم  الحرب، ميدان في أجندتهم تخدم عناصر واستقطاب المقاتلين

 .السالح وحمل القتال في الخبرة الكتسابهم أوطانهم إلى العودة عند عنف أعمال
** 

 السماح المناسب من أنه األحيان من كثير في والجيوش الحكومات تجد
 العدد خفض وبالتالي جيوشها عن نيابة بالقتال نظامية غير مسلحة لجماعات

 الشعبي الدعم على الحفاظ في للمساعدة النظاميين جنودها بين للخسائر الرسمي
 الذي" بالوكالة الحرب" و ،"الحروب خصخصة" سياسة قوف. األمد طويل لنزاع
 هم الجانبين كال من الشيشان فإن األوكرانية، لألزمة وبالنسبة. حاليا   العالم يسود

 ، العدو خطوط خلف استطالع ومهام خطيرة غارات لتنفيذ الرئيسيون  المرشحون 
 .روسيا مع القتال أثناء شحذت تكتيكات وهي

 وخارجها روسيا في المسلمين الشيشان انتماءات نياأوكرا في الحرب تختبر
 في القوقاز في الروسية الحرب أبرزها قديمة، ملفات بفتح تهدد كما. أيضا  

 انتقامية حرب لنشوب فرصة يعطي الشيشاني العسكري  فالحضور . التسعينيات
 الرئيس بعضهم يناصر المتخاصمين، الشيشانيين من فئتين بين أوكرانيا في

 لتصفية األوكرانية األزمة الطرفان يستغل إذ اآلخر، الطرف يعارضه فيما قديروف
 .بينهما العالقة السياسية واألحقاد الحسابات

 الوضع بينهم، فيما المسلمين الشيشان على تقتصر ال قد االنتقامية الحرب
 عرقية أصول من والمسلمين المسيحيين بين الحرب تشابك أمام الباب يفتح الراهن



 - 316 - 

 تأجيج إلى قريبا   هذا كل يؤدي وقد متنافسة، دينية وتوجهات مختلفة يةوقوم
 .والمنطقة وروسيا أوكرانيا في والطائفية األيديولوجية العداوات

** 
 تنظيمات على اليوم مقتصرا   أوكرانيا في المتطرف القومي اليمين وجود يبقى
 لياشكو، ألوليه التابع "الراديكالي الحزب"و" الشعبية الجبهة" حزبا أبرزها محدودة،

 ولكن. 4277 انتخابات خالل بالبرلمان واحد مقعد على الحصول في فشال اللذان
 األوكراني، الوطني الحرس تحت تندرج التي ،"آزوف كتيبة" حول مخاوف أثيرت

 .الجدد النازيين مع ومتعاطفون  يمينيون  متطرفون  عليها ويهيمن
 من عناصر انضمام حيال لالتواص منصات على الحديث انتشار ورغم

 يؤكد دليل يوجد ال أنه إال الروس، لقتال" آزوف كتيبة" إلى األلمان الجدد النازيين
 السالح نزع هو أوكرانيا في العسكرية العملية هدف يكون  أن يبدو وال هذا،

 القومي األمن سالمة تهدد باتت التي أوكرانيا من واجتثاثهم الجدد النازيين
 .الروسي

** 

 لروسيا يمكن التي الخبرة ذوي  األجانب للمقاتلين منفرد تجمع أكبر سوريا تعد
 سوريين المجموعة وتضم  .نسبية بسرعة إضافية قتالية قوة لتوليد منها االستفادة
 مجموعة مثل الروسية الخاصة العسكرية الشركات جانب إلى حاليا   يخدمون 
 السوريين أيضا   ويشمل  .سيارو  من المدعومة السورية الميليشيات في أو فاغنر،

 .حشدها إعادة يمكن التي الوحدات هذه مثل في السابقة الخبرة ذوي 
 في عليه كان مما أكثر أوكرانيا في محتمل سوري  انتشار احتمال اآلن يبدو

 المقاومة أمام الروسية القوات تقدم تراجع مع الغزوـ من أسبوعين أول
 المحيطة الشائعات - طوفان من الحذر توخي المهم من لكن .األوكرانية
 عن التقارير فعظم  .األوكرانية واآلن - السورية المعارضة قبل من بالموضوع
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 السوريين بعض أن يبدو بينما حقائق، أنصاف تضمنت سوريا في الروسي التجنيد
 إرسالهم سيتم المقاتلين هؤالء بأن ضمان يوجد ال أوكرانيا، في للقتال عقودا   وقعوا

 األفراد، من نسبيا   صغيرا   عددا   فسيكون  السوريين إرسال تم وإذا  .هناك إلى بالفعل
 ساحة على معدوم أو ضئيل تأثير لهم سيكون  كاملة؛ عسكرية وحدات ليست

 .الموت حتى استدرجوا قد وسيكونون  المعركة
 وعدم المالية الفرص إلى االفتقار فإن أوكرانيا، في يحدث عما النظر بغض
 مناطق إلى للتصدير سلعة أصبحوا السوري  الشباب أن يعني الداخل يف االستقرار

 في واوكرانيا، كتركيا آخرين بين من روسيا، ستستمر سلعة وهي العالمية، الحرب
 .استغاللها

 داخل المحتمل تأثيره على الموضوع هذا تحليل يركز أن األفضل من
 زادت روسيا، ترسلهم الذين األساسيين وكالئها من المقاتلين عدد زاد كلما .سوريا

 وداعش تركيا تستغلها أن يمكن والتي سوريا داخل موقعها إضعاف مخاطر
 لألسد المناهضة والجماعات
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 الهوامش
 العالم أنحاء كل في المتطرفة المجموعات عصب تشد أوكرانيا حرب

https://bit.ly/3NtFHYL 
Far-right militias in Europe plan to confront Russian forces, a 

research group says. 
https://nyti.ms/3iLQFdS 

 الجبهة على يتوافدون  أجانب مقاتلون .. روسيا لمواجهة تستقطبهم أوكرانيا
https://bit.ly/37YuS0q 

 ويتعهد بالتطرف بوتين يتهمهم الذين األوكرانيون  القوميون  هم من.. ”الجدد النازيون “
 عليهم؟ بالقضاء

https://bit.ly/3iHGW8m 
Azov Regiment takes centre stage in Ukraine propaganda war 

https://bit.ly/3IPsHsK 
 وتتوعدهم أوكرانيا في للقتال يغادرونها الذين المتطوعين تحذر بريطانيا

https://arbne.ws/3iHl3pZ 
 األوكرانية الحرب في المشاركة من مواطنيها تحذر ألمانيا

https://bit.ly/3JNzJ2A 
 األوكرانية الحرب في كمتطّوعين االنخراط عن لالمتناع مواطنيها تدعو أوروبية دول

https://bit.ly/3Ntyfg6 
** 

 Putin Turned to a Chechen Warlord to Intimidate Ukraine. It Hasn’t 

Worked 

https://on.wsj.com/3r3oCva 
Meet 'Muslim': The Chechen Commander Battling Russia With 

Some Unlikely Allies 

https://bit.ly/3x4ZrvS 
 أوكرانيا؟ في والتتار الشيشان المسلمون  يقاتل من مع 

https://bit.ly/3x4bERy 
Russia Tries to Terrorize Ukraine With Images of Chechen Soldiers 

https://bit.ly/35EwwDI 
Why Putin Turned to Chechen Warlord Kadyrov to Intimidate 

https://bit.ly/37h7XwV 

https://bit.ly/3NtFHYL
https://nyti.ms/3iLQFdS
https://bit.ly/37YuS0q
https://bit.ly/3iHGW8m
https://bit.ly/3IPsHsK
https://arbne.ws/3iHl3pZ
https://bit.ly/3JNzJ2A
https://bit.ly/3Ntyfg6
https://on.wsj.com/3r3oCva
https://bit.ly/3x4ZrvS
https://bit.ly/3x4bERy
https://bit.ly/35EwwDI
https://bit.ly/37h7XwV
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 لبوتين المخلص والجندي الصوفي: قديروف رمضان
https://bbc.in/3NK1NX4 
We have only one enemy — this is Russia’: the Chechens taking up 

arms for Ukraine 

https://bit.ly/3DNQite 
Chechen ‘civil war’ unfolds in Ukraine 

https://bit.ly/37fYpTc 
** 

 أوكرانيا في" النازيون "و العالم في المتطرف اليمين
https://bit.ly/3j8z53U 

 نياالما في محظورة جدد نازيين مجموعات
https://bit.ly/3r5Jd23 

 األلمانية السلطات تحظرها خطيرة يمينية جماعة -" 22 العاصفة لواء"
https://bit.ly/3NPnpkN 

 ألمانيا في المتطرف اليمين ارتباك.. ألوكرانيا الروسي الغزو
https://bit.ly/3NTr5BY 
A far-right battalion has a key role in Ukraine's resistance. Its neo-

Nazi history has been exploited by Putin 

https://cnn.it/3LP6VYh 
** 

 Some Syrian veterans ready for Ukraine fight, commanders s 

https://reut.rs/35RfbYp 
 Syrian Mercenaries Deploy to Russia en Route to Ukrainian 

Battlefields 

https://nyti.ms/3KfNTd7 
 الجيش جانب الى أوكرانيا في للقتال السوريين فآال وتسجيل تجنيد عمليات عن تقارير

 الروسي
https://bit.ly/3rbk5GV 
 Russia not sending Syrians to Ukraine just yet, top US general says 

https://bit.ly/3r9zTdk 
 معارضة فصائل قبل من مقاتل ألف تجنيد حول جديدة تفاصيل: رياسو /أوكرانيا -5

https://bit.ly/3xcQRLH 
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 المقاتلون األجانب، العمالت الرقمية وحرب اإلستخبارات
 

 المقاتلون األجانب في أوكرانيا ـ التهديدات والمخاطر

مل المقاتلون األجانب والمرتزقة عموما  خارج قيود الحروب العسكرية يع
التقليدية ويتم تحفيزهم بشكل أساسي من خالل المكاسب المالية، وعبر الدوافع 

فمنذ بداية . العقائدية، واستخدام الشعارات التى تدافع عن قيم الحرية والديمقراطية
ن األجانب لدعم أوكرانيا وروسيا لحسم األزمة األوكرانية توافد العدد من المقاتلي

الصراع، وسط مخاوف أوروبية ودولية من إطالة أمد األزمة، وأن يصبح المقاتلون 
 .قنابل موقوتة تهدد األمن القومي األوروبي

  أسباب التحاق المقاتلين األجانب في القتال

في  تنامت حالة االستقطاب والتجنيد من خارج المؤسسات العسكرية للمشاركة
وفي قاموس الحرب، ُيطلق على المتطوعين الذين ينضمون إلى . القتال بأوكرانيا 

، بينما يتم توظيف المرتزقة بشكل "المقاتلين األجانب"قوة أو ميليشيا متمردة اسم 
وفي الحرب . عام من قبل الدولة من أجل الربح أو لتحقيق مكاسب شخصية

ألفا  منهم انضموا للجيش ( 72)ي؛ ألف مقاتل أجنب( 22)األوكرانية أكثر من 
مع " المرتزقة"ألفا  من ( 42)األوكراني، فيما تشير اإلحصائيات إلى انخراط 

 .4244أبريل  1في " الشرق األوسط"الجيش الروسي، في أقل تقدير وفقا لـ

أبدى متطوعون في دول غربية، استعدادا :  مساندة الجيش األوكراني
 وكرانيا، لمساندة جيش البالد في الحرب ضد روسياوحماسا كبيرين للذهاب إلى أ

ومن بين الدوافع التي أفصح عنها مقاتلون : دفاع عن قيم الحرية والديمقراطية
" نيويورك تايمز"قبلوا االنخراط في الحرب األوكرانية، وفقما ذكرت صحيفة 

ى األميركية، اعتبار هؤالء مثل هذه المشاركة بمثابة دفاع عن قيم الحرية عل
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في أوكرانيا، وتهديده لقيم الديمقراطية وفق " غير الشرعي"اعتبار تدخل روسيا 
 .زعمهم

أكدت صحيفة التايمز البريطانية أن أوكرانيا تقوم بتجنيد  :دوافع مادية 
لتنفيذ عمليات داخل البالد، تشمل مواجهة المرتزقة التي يرسلها " مرتزقة ماهرين"

 .دوالر يوميا   4222لغ تصل إلى الكرملين وجها  لوجه، مقابل مبا

ثمة روابط بين بين جماعات اليمين المتطرف في   يوجد :دوافع عقائدية 
حصلوا   أوروبا وين جماعات في أوكرانيا فهناك مع عناصر من جماعات يمنييية

األوكرانية زدشنت حمالت على مستوي " كتيبة آزوف"على تدريبات عسكرية من 
المقاتلون األجانب . دة القوميين األوكرانيين في القتالدشن حمالت لمساع أوروبا 

 .في أوكرانيا ـ النشأة، القيادات، األيدلوجيا والمخاطر األمنية

  وصول دفعة أولى من المرتزقة السوريين

وصلت دفعة أولى من المقاتلين السوريين المرتزقة إلى روسيا لتلقي التدريب 
شاركة في الغزو الروسي، وفق ما نقلت العسكري قبل التوجه إلى أوكرانيا للم

الدفعة ما ال يقل عن   تضم. 4244مارس  27في " نيويورك تايمز"صحيفة 
باإلضافة إلى قوائم . جندي عملت سابقا مع القوات الروسية في سوريا( 222)

. ألف مقاتل يتم فحصها قبل إرسالها للقتال بجانب روسيا( 22)تضم بأكثر من 
دوالرا، وعدت القوات الروسية المقاتلين (  25و 75)بين   مقاتليترواح فيه راتب ال

دوالر أميركي، وبتعويض ( 7722)للذهاب إلى أوكرانيا براتب شهري يعادل نحو 
دوالر لعائلة المقاتل في حال ( 72522)دوالر في حال اإلصابة و( 1122)قدره 
 2في " الحرة"ا لـوفق" السوريين " المرتزقة"وتصاعدت عمليات التدريب لـ. وفاته

بعد عودة ضباط استطالع من شرق أوكرانيا والذين زاروا المنطقة  4244أبريل 
 "من ضباط االستطالع( 422)وبلغ عدد الذاهبين حينها نحو 
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  نشر مجموغة فاغنر في الشرق األوكراني

إن  4244أبريل  2في  "BBC"كشفت المخابرات العسكرية البريطانية وفقا لـ
تزق من الشركة العسكرية الروسية الخاصة، مجموعة فاغنر، مر ( 7222)نحو

 و يعتقد البعض أن وكالة االستخبارات العسكرية الروسية. ُنشروا في شرق أوكرانيا

(GRU) تمول وتشرف سرا على مجموعة فاغنر إن قاعدتها التدريبية في ،
. بجنوب روسيا، توجد جنبا إلى جنب مع قاعدة عسكرية روسية" مولكينو"

في شرق " العلم الزائف"هجمات متبعين استراتيجية    "فاغنر"مجموعة  ونفذت 
تشارك " مجموعة فاغنر"أن  4244مارس  27في  "DW"وكشف تقريرلـ. أوكرانيا

تتمثل مهمتهم في . في المعارك في أوكرانيا، لدعم االنفصاليين والمصالح الروسية
" فولوديمير زيلينسكي"وكراني اغتيال شخصيات أوكرانية وعلى رأسها الرئيس األ

المقاتلون األجانب في أوكرانيا ـ التداعيات . وأخوه" كييف فيتالي كليتشكو"وعمدة 
 بقلم بسمة فايد. المحتملة على األمن األوروبي

  الجهاديون في أوكرانيا

مقاتل فرنسي شاب حارب في سوريا، للعودة إلى الجبهة   "بيار "استعد 
، فبعدما واجه الجهاديين سيقاتل "في الحفاظ على حريتهم مساعدة األوكرانيين"و

وبعدما   4244مارس  47في " مونت كارلو"وفقا لـ. هذه المرة الجيش الروسي
ويقول . وصل إلى العاصمة األوكرانية ينتظر معرفة المكان حيث سيتم نشره قريبا  

تحاصرهم  إنه سيكون على األرجح في محيط المدينة، حيث يخشى األوكرانيون أن
إلى الفيلق " بيار"ووجه جنود أوكرانيون . القوات الروسية في نهاية المطاف

األجنبي الجورجي، وهو وحدة عسكرية أنشأها جنود سابقون من البلد القوقازي في 
 .لمساعدة أوكرانيا في محاربة موسكو 4272
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 نازيون جدد مؤيدون ألوكرانيا

رف األلماني الذي له صالت اليميني المتط" الطريق الثالث"يعد حزب 
بجماعات النازيين الجدد، من بين األحزاب اليمينية األكثر وضوحا في دعمها 

تدربت مع عناصر من " الطريق الثالث"حيث تدربت عناصر من حزب . ألوكرانيا
شبه العسكرية األوكرانية فيما قام الحزب أيضا بدعوة أعضاء من " كتيبة آزوف"

 .4244أبريل  2في  "DW"المتطرفة وفقا لـهذه الكتيبة اليمينية 

وتم رصد رصد العديد من التعليقات ُنشرت على منصات التواصل 
االجتماعي حول احتمال توجه عناصر من عناصر من النازيين الجدد األلمان 

وكانت قد .". كتيبة آزوف"إلى أوكرانيا لالنضمام إلى الحرب خاصة في صفوف 
المدى عالية الدقة من البحر بتدمير مركز لتدريب  نجحت األسلحة الروسية طويلة

قوات العمليات الخاصة األوكرانية كان يستخدم إليواء المرتزقة األجانب في 
 .4244أبريل  5في " العربية"وفقا لـ" أوتشاكوف"

 عمليات الفحص والتدقيق للمقاتلين األجانب

ي مركز كبار مستشاري برنامج األمن الدولي ف" مارك كانسيان"يقول 
أبريل  2في " العرب اللندنية"الدراسات االستراتيجية والدولية األميركي وفقا لـ

، أنه قد تمت إعادة معظم المتطوعين إلى أوطانهم وتم قصر أي انضمام 4244
و ويبدو أن أوكرانيا تقوم . للفيلق على أولئك الذين لديهم خبرة عسكرية سابقة

ويمكن من خالل إخضاع . ب أوكرانيابالفحص والتدريب على قواعدها في غر 
المجندين األجانب الجدد لعمليات فحص وتدريب، أن يتم استبعاد غير المناسب 

 .منهم، وتعزيز مهارات وقدرات من لهم قيمة

 تهديدات ومخاطر المقاتلين األجانب

تحاول كييف، كما موسكو، تنظيم توافد هؤالء المقاتلين الذين قد يساعدون 
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غير أن المخاطر على المدى . ويل في تنفيذ عمليات دقيقة محليا  على المدى الط
كما أن احتمال . الطويل كبيرة، أّوال في ميدان الحرب ثّم عند عودتهم إلى موطنهم

وتشير التقديرات أن من بين . انخراطهم في أعمال عنف أخرى مثير فعال للقلق
، كمدمني المخدرات أو من يعاني مشاكل نفسية  المقاتلين األجانب في أوكرانيا

المحكوم عليهم قضائيا  أو الشديدي العنف الذين يعتنقون عقائد ال صلة لها بتاتا  
 .بالنزاع الذي انخرطوا فيه

ومن الصعب في أغلب األحيان إلحاقهم بوحدات تحت قيادة مّتسقة بانضباط 
خلص و . 4244أبريل  4في  "DW"وامتثال للتكتيكات المعتمدة والتزام وفقا  لـ

تسريب األجانب قد يزيد "، بأن 4244أبريل  1في " نيويوركر"تقرير نقلته مجلة 
ساحة المعركة في أوكرانيا "و إلى أن ". من تعقيد الصراع الفوضوي في أوكرانيا

معقدة بشكل ال ُيصّدق، مع وجود مجموعة من الفاعلين العنيفين من غير الدول 
، ومقاتلين أجانب، ومتطوعين ومرتزقة، الرئيسية، مثل متعاقدين عسكريين خاصين

 ."ومتطرفين، وجماعات إرهابية، كل ذلك في مزيج واحد

** 

 كيف تعاملت أوروبا مع أزمة الالجئين؟

، لكن 4275ُتذكر موجة اللجوء بسبب األزمة األوكرانية بموجة اللجوء عام 
 4275ففي عام . هناك اختالف في كيفية تعاطي الدول األوروبية مع األزمتين

حين أزمة اللجوء السورية، أثارت األزمة انقساما  حادا  بين دول أوروبا ، لدرجة أن 
وعلى النقيض قد . هناك دول أوروبية عبروا صراحة عن رفض استقبال الالجئين

" حماية موقتة"اتفقت دول االتحاد األوروبي منذ بداية األزمة األوكرانية على منح 
ن تسمح لهم بالبقاء لمدة تصل إلى ثالث سنوات في في االتحاد األوروبي لالجئي

صحية و   االتحاد األوروبي، كذلك إمكانية الحصول على عمل وخدمات رعاية
 .اجتماعية
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  تنامي في عدد الالجئين

مليون أوكراني من بالدهم منذ الغزو الروسي، وفق (  2.2)فّر أكثر من 
وزاد . 4244أبريل  2الجئين في تعداد المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون ال

من الذين فروا %( 72)فنحو . عن آخر حصيلة نشرت( 22.125)عددهم بـمقدار 
من أوكرانيا هم من النساء واألطفال في حين ال تسمح السلطات األوكرانية بمغادرة 

شخص غير أوكراني من البالد ( 472.222)وفر نحو . الرجال في سن القتال
وتقدر األمم المتحدة عدد النازحين . العودة إلى بلدانهمويواجهون صعوبات في 

مليون شخص   (77)واضطر أكثر من . مليون نازح( 1.7)داخل أوكرانيا بنحو 
السكان إلى مغادرة منازلهم إما عن طريق عبور الحدود   من%( 45)أي أكثر من

 .بحثا  عن ملجأ في البلدان المجاورة وإما سعيا لمالذ آمن في أوكرانيا

استطالعا   4244مارس  72و  7بين  (IOM) أجرت المنظمة الدولية للهجرة
نازح ( 4222)فمن بين . 4244أبريل  1في  "BBC"للرأي عن النازحين وفقا لـ

( ٪ 22)من كييف ، وفر أكثر من ( ٪ 22)شملهم االستطالع جاء ما يقرب من 
يعيشون ( ٪22)قدموا من الشمال وما يقرب من ( ٪ 42)من شرق أوكرانيا و 

غادروا منازلهم ( ٪5)في كييف فقط ( ٪ 2)اآلن في غرب أوكرانيا، وأقل من 
تحسبا للغزو، مع فرار الغالبية العظمى إما في بداية الحرب أو عندما وصلت إلى 

تدفق الالجئين إلى دول أوروبا، أزمة إنسانية ومعايير  -أزمة أوكرانيا  . منطقتهم
 مزدوجة

  لالجئين" الحماية المؤقتة"منح االتحاد األوروبي و 

منح  4244مارس  2االتحاد األوروبي في خطوة غير مسبوقة، في  قرر
لالجئين القادمين من أوكرانيا، بما في ذلك المواطنين واألجانب " الحماية المؤقتة"

وهذه هي المرة . هذا القرار ال يشمل الطالب األجانب. المقيمين بشكل دائم هناك
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، بشأن 4227تم فيها تفعيل هذا اإلجراء، الذي يعود تاريخه إلى عام األولى التي ي
النازحين، ما سيسمح لالجئين من أوكرانيا بالبقاء في االتحاد األوروبي والعمل 
هناك والحصول على المساعدة االجتماعية، باإلضافة إلى السكن والنظام 

 .المدرسي والرعاية الطبية

على   4244مارس  47في " يوروبول"وفقا  لـ ووافق أعضاء البرلمان األوروبي
( الرعاية)اقتراح المفوضية األوروبية لعمل التماسك من أجل الالجئين في أوروبا 

إلعادة توجيه األموال المتاحة إلى دول االتحاد األوروبي التي تؤوي األشخاص 
( 72)يمكن أن يشمل ذلك مبلغ ا إضافي ا قدره . الفارين من العدوان الروسي

 ، React-EU مليارات يورو من

  الالجئون القادمون من أوكرانيا يحق لهم البقاء في ألمانيا

اليميني المتطرف في ألمانيا حمالت لمساعدة " الطريق الثالث"دشن حزب 
. 4244أبريل  2في   "DW"القوميين األوكرانيين الفارين من المعارك وفقا لـ

وأكدت . ن إلى ألمانيا من أوكرانياألف من الالجئي( 722)حوالي   وصل حوالي
كل األشخاص "أن  4244مارس  71في  "DW"وزارة الداخلية األلمانية وفقا  لـ

قبل وقت قصير من هذا  4244من فبراير 42الذين فروا من أوكرانيا بعد الـ 
هذا ينطبق على المواطنين ". الموعد، يمكنهم دخول ألمانيا من دون تأشيرة

لك فإن مرسوما  لوزارة الداخلية شمل كل الالجئين من أوكرانيا، األوكرانيين، ومع ذ
ما يعني أن كل الالجئين القادمين من أوكرانيا يحق . بغض النظر عن جنسياتهم

ومن أجل حصولهم على .4244مايو  42لهم البقاء في ألمانيا حتى يوم 
ريح المساعدات االجتماعية يجب على الالجئين التقدم بطلب الحصول على تص

 ."طلب حماية"إقامة على شكل 
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 مركز إلستقبال الالجئين في باريس

حيث أكدت رئاسة الوزراء . المزيد من الالجئين األوكرانيين وصلوا إلى فرنسا
، 4244فبراير  42الف الجئ أوكراني دخلوا إلى فرنسا منذ ( 42)الفرنسية إن 

نحو إسبانيا والبرتغال  بعضهم سيبقى في فرنسا، فيما البقية حطوا الرحال للعبور
وقد فتح مركز كبير الستقبال الالجئين في باريس، . أو المملكة المتحدة

يوما، المدة القصوى ( 72)لمساعدتهم على العيش أو البقاء في فرنسا إثر انقضاء 
ويسهر على إدارة المركز سلطات . التي حددت لألوكرانيين للبقاء في هذا البلد

وتعبيرا  عن تضامن . غير الحكومية، بمن فيهم مترجمون محلية وعديد المنظمات 
دول االتحاد األوروبي مع أوكرانيا، فقد منح الرعايا األوكرانيين تأشيرة مؤقتة 

أشهر، وتضمن لهم الحماية، وهي قابلة للتجديد لفترة تصل غلى ( 2)صالحة لمدة 
 .4244مارس 42في " يورونيوز"سنوات وفقا  لـ( 2)

   في بريطانيا  وكرانيينمنازل لل "مخطط 

تعرضت الحكومة البريطانية النتقادات بشأن سرعة وحجم استجابتها ألزمة 
ففي بريطانيا يمكن لالجئين األوكرانيين الذين لديهم صالت . الالجئين األوكرانيين

وتتوفر تأشيرات أخرى ولكن مراكز . عائلية التقدم بطلب للحصول على تأشيرة
 4244مارس 72تستعد الشركات البريطانية في . كرانيا مغلقةتقديم الطلبات في أو 

بارزة لتوظيف آالف الالجئين األوكرانيين الذين يتوقع وصولهم إلى 
شركة على الحكومة لتسهيل ( 25)وتضغط مجموعة من أكثر من .بريطانيا

 .وصول النازحين من جراء الغزو الروسي

ريطانيين الذين يفتحون بيوتهم أعلنت حكومة المملكة المتحدة أنها ستقدم للب
مقداره " شكر"أمام الالجئين األوكرانيين الفاّرين من الغزو الروسي لبالدهم، مبلغ 

 Homes "منازل لألوكرانيين"ويعد مخطط . كل شهر  جنيها  استرلينيا  ( 252)
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for Ukraine   الذي تم طرحه يسمح لألفراد والجمعيات الخيرية والمجموعات
لشركات، بمساعدة األشخاص الفاّرين من الحرب في بالدهم في المجتمعية وا

حتى لو لم تُكن لهم صالت بالمملكة المتحدة وفقا  -االستقرار والشعور باألمان 
 .4244مارس  47في " اندبندنت عربية"لـ

  إجراءات محددة الستقبال األوكرانيين في بلجيكا وهولندا

على اتخاذ إجراءات  4244مارس  45في " مهاجر نيوز"تعمل بلجيكا وفقا  لـ
 Palais) خصصت مركز 4244مارس  72محددة الستقبال األوكرانيين ، فمنذ 

8 du Heysel)  لتسجيل طلبات الحصول على الحماية المؤقتة التي قرر االتحاد
األوروبي منحها لألوكرانيين، والتي تتيح لهم اإلقامة في أي دولة أوروبية 

إلى مقر  (Palais 8 du Heysel) تحول. بلة للتجديديختارونها لمدة سنة قا
بانتظار معالجة . ومكتب الهجرة" فيدازيل"يتواجد فيه موظفون من وكالة اللجوء 

أزمة : ملف. طلبات لجوئهم، يمضي األوكرانيون هذه الفترة في أماكن سكن
 صادرات السالح األلماني إلى روسيا و جهوزية الجيش األلماني -أوكرانيا

جرد معالجة الطلب، ُيعرض على األشخاص الذين ليس لديهم مسكن وبم
استقبال طارئة لليلة واحدة، إما في فندق في بروكسل أو في "الذهاب إلى أماكن 

وصل عدد " فيدازيل"وبحسب أرقام وكالة ". في مولينبيك]...[ مركز استقبال جديد 
بينما كشفت . 4244فبراير  42آالف شخص منذ ( 2)طالبي اللجوء إلى حوالي 

مليون يورو لجعل ( 15)عن تخصيص  4244مارس  45  الحكومة الهولندية في
. المباني الحكومية القديمة والسجون المغلقة مناسبة الستقبال الالجئين األوكرانيين

 .ألف الجئ أوكراني في هذه المباني( 75)وتعتبر السلطات الهولندية بصدد إيواء 

 دول أوروبا الشرقية

بل دول أوروبا الشرقية والوسطى ماليين الالجئين األوكرانيين الفارين من تستق



 - 330 - 

الغزو الروسي والقريبين ثقافيا، وتعتبرهم يد عاملة ماهرة محتملة اإلخصائيات 
من الالجئين األوكرانيين في بولندا وتوجه أخرون %( 52)تشير إلى أن أكثر من 

دخل بولندا حوالي  4244أبريل  2إلى مولدافيا فحسب البيانات في 
مليون منهم بقوا في بولندا، وحصل ( 7.5)من الالجئين ( 4.572.572)
شخصا ( 224.157)و .(PESEL) منهم على رقم التعريف الوطني( 222.222)

، ( 222.247)، بينما المجر ( 227.122)دخلوا إلى رومانيا واستقبلت مولدافيا، 
ألف ( 42)لغاريا وصول حوالى وسجلت ب. إلى سلوفاكيا( 222.722)فيما دخل 

مارس  74في " 42فرانس"الجىء أوكراني، وهو رقم معرض لالرتفاع وفقا لـ
4244. 

** 

 العمالت الرقمية، الدعم والتمويل

خارج  تعتبر العمالت الرقمية المشفرة طريقة فعالة وسريعة لنقل األموال 
ل في حاالت مناسبة للدو  نطاق األنظمة المصرفية المعروفة وهو ماجعلها 

األزمة األزكرانية موسكو وكييف إلى االعتماد على  فدفعت . الصراعات والنزاعات
وانطلقت دعوات رسمية في أوكرانيا للتبرع بالعمالت . العمالت الرقمية المشفرة

منصات التواصل االجتماعي وتلقت أوكرانيا تبرعات دولية عبر  المشّفرة على 
 .يينهذه الطريقة تقدر بمئات المال

  تداول روسيا وأوكرانيا للعمالت الرقمية

مليارات دوالر ( 5)تقدر معامالت المواطنين الروس بالعمالت المشفرة بنحو 
سنويا ، حيث يعتبر الروس مستخدمين نشطين لتداول العمالت الرقمية عبر 

في ( 2)فيما تحتل أوكرانيا المرتبة . اإلنترنت، بحسب البنك المركزي الروسي
( 2)، وتمر نحو  "Chainalysis " بني العملة المشفرة العالمي لشركةمؤشر ت

أبريل  2في  "BBC"مليارات دوالر من العمالت المشفرة عبر البالد سنوي ا وفقا لـ
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4244. 

  تبرعات ألوكرانيا بالعملة الرقمية

محافظ رقمية ( 2)أعلن وزير التحول الرقمي األوكراني عن فتح الحكومة لـ
وانطلقت دعوة التبرع ". اليو إس دي تي"و" اإليثيريوم"و" يتكوينالب"لعمالت 

بالعمالت المشّفرة ألوكرانيا على وسائل التواصل االجتماعي، قبل أن تصبح 
ساعد أوكرانيا، وال تتركنا وحدنا : "موقعا  إلكترونيا  سهل االستخدام، تحت عنوان

تلفة، أو تحويل النقود ويحتوي الموقع على روابط إلرسال عمالت مخ". مع العدو
وتدّفقت التبّرعات . التقليدية إلى حساب جمع التبرعات للبنك المركزي في البالد

إلى المحفظة المشفرة الحكومية من العديد من العمالت الرقمية، بما في ذلك 
وحصلت كييف على تبرعات ". دوجكوين"، وحتى "تيثر"و" إيثريوم"و" بتكوين"

ر من العمالت المشّفرة منذ بداية الهجوم الروسي عليها مليون دوال( 722)بقيمة 
 .4244مارس  42في " العربي الجديد"وفقا  لـ

مليون دوالرمن التبرعات التي تلقتها بالعمالت ( 75)أنفقت أوكرانيا بالفعل 
. المشفرة على اإلمدادات العسكرية، بما في ذلك السترات الواقية من الرصاص

نية أن تتضاعف التبرعات التي تلقتها عبر العمالت وتتوقع الحكومة األوكرا
من العثور على موردين في أوروبا والواليات المتحدة " كييف"وتمكنت . المشفرة

لكل شيء من السترات إلى عبوات الطعام والضمادات وأجهزة الرؤية الليلية 
من الموردين على استعداد للحصول على % ( 22)للجيش، وهناك حوالي 

المتبقية يتم التسديد لها عادة عن %( 22)ونسبة الـ . المشفرة كمقابلالعمالت 
 2في " العربية"طريق تحويل العمالت المشفرة إلى عمالت اليورو والدوالر وفقا لـ

 .4244مارس 

كما تلقت المئات من ". بولكادوت وسوالنا"وتلقت أيضا  تبرعات عبر عمالت 
كبير "توم روبنسون "ويقول  ."NFTs "رف بـالرموز غير القابلة لالستبدال أو ما يع
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 72األمريكية في  CNBC" "، لـElliptic  الخبراء بالعمالت المشفرة في شركة
، إنه يتم استخدام العملة المشفرة بشكل متزايد في تمويل الحروب 4244فبراير 

الجماعية، بموافقة ضمنية من الحكومات بشكل كبير، كما أن جمع األموال في 
 -أزمة أوكرانيا: ملف. مفيد ألنه من الصعب مصادرة مثل هذه األصول التشفير

 صادرات السالح األلماني إلى روسيا و جهوزية الجيش األلماني

  أبرز المتبرعين ألوكرانيا

ميزة هذه التبرعات هي اإلمداد السريع والفوري للسيولة النقدية التي تسمح بها 
مكن تتبع األموال ومعرفة كيفية استخدامها العمالت المشفرة كما أنها تجعل من الم

ففي حين يمكن أن يستغرق تحويل . 4244مارس  4في " مونت كارلو"وفقا لـ
ساعة لتنفيذه، عادة ما يستغرق تحويل ( 42)مصرفي بين بلدين ما يصل إلى 

وقد استجاب العديد من المساهمين لطلب الدعم . العمالت المشّفرة أقل من ساعة
ه األموال لتقديم المساعدة اإلنسانية للسكان المدنيين ومن أبرز وتم تخصيص هذ

 :المساهمين

 .مليون دوالر( 42)وحصلت على  :أصحاب أسهم في العمالت المشفرة

UkraineDAO :  ماليين دوالر( 2)ساهمت بحوالي 

، ساهمت "بينانس"وهي الرئيس التنفيذي لمنصة التبادل  :تشانغبينج تشاو
الر من والذي يكون بذلك أكبر دفعة يتم تقديمها بالعمالت ماليين دو ( 72)بـ

 وماريوبول في خريطة الصراع" دونباس"األزمة األوكرانية ـ أهمية إقليم . المشفرة

  العمالت الرقمية مالذ آمن لموسكو

وجد المواطنون داخل روسيا مالذا في العمالت الرقمية بعد أن طالت 
حيث انخفض الروبل إلى مستويات . القتصاديالعقوبات البنوك وتدهور النظام ا

وفي الوقت ذاته، ارتفع معدل شراء %( 22)قياسية أمام الدوالر بنسبة وصلت إلى 
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 وحجبت منصتي%.(. 422)الروس للبيتكوين بالروبل الروسي، بنسبة 

(Binance)و ، (Coinbase)  لتداول العمالت الرقمية،حسابات الخاضعين
على حق الروس التي لم تشملهم العقوبات في استمرار للعقوبات، ولكنها شددت 

. حساب روسي ممن طالتهم العقوبات( 45222)وتم حجب أكثر من . ساباتهمح
وأكدت تقارير سحب بعض الروس لثرواتهم الرقمية واستثمارها في دول أخرى ذات 

ئيلة إال أن المبالغ المهربة ض. وضع محايد بالنسبة للحرب مثل اإلمارات وأستراليا
 .4244أبريل  2في  "BBC"مقارنة مع الثروات المحجوزة وفقا لـ

 تحذيرات من االلتفاف على العقوب الروسية 

أعرب البنك المركزي األوروبي عن قلقه من استخدام العمالت المشفرة 
وأكدت .  4244مارس  42في " 42فرانس"لاللتفاف على العقوب الروسية وفقا لـ

هو كمية " إن أكثر ما يقلقني" "كريستين الجارد"وروبي رئيسة البنك المركزي األ
الروبالت الكبيرة التي يتم تحويلها إلى أصول مشفرة منذ أن تعرضت روسيا 

األزمة . 4244لسلسلة عقوبات مالية عقب هجومها ضد أوكرانيا في مارس 
 األوكرانية ـ إمدادات األسلحة، األهداف والتداعيات

من أنها  4244مارس  42في " الحرة"وفقا  لـ "Elliptic" حذرت مجموعة
حددت عمليات احتيالية لجمع األموال المشفرة، الفتة إلى بعض القراصنة 

يخدعون األشخاص الراغبين في التبرع "والمحتالين ربما يستغلون الموقف و
لكن هذا لم يمنع األموال من التدفق، فوفق ا لوزارة التحول الرقمي، فإن ".ألوكرانيا 

برعات بالعمالت المشفرة ساهمت في دعم برامج المساعدات اإلنسانية والقوات الت
ويظل جزء من التبرعات رقمي ا، بينما يتم تحويل البعض . المسلحة األوكرانية

 .وتحويلها إلى البنك الوطني األوكراني( تقليدية)اآلخر إلى أموال 

** 
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 تعيد حروب التجسس إلى الواجهة

ات األمريكية واألوروبية عن خطط روسيا لغزو كشفت دوائر االستخبار 
وسجل الجواسيس سبقا  استخباراتيا  من . 4244ألوكرانيا قبل بدء األزمة في فبراير 

خالل الكشف عن معلومات استخباراتية، تشمل خرائط مسار الغزو المتوقع، 
وتفاصيل عن األعداد العسكرية الروسية، والتشكيالت، والنية والموقف، وحتى 

وذلك كجزء من محاولة لردع غزو وتحذير الحلفاء من حرب . علنا   واريخ الغزوت
وتمتلك موسكو أجهزة استخباراتية ، وشبكة كبيرة من العمالء في جميع . محتملة

بالتزامن مع مزاعم أوروبية بتوظسف العديد من الجواسيس وضباط . دول العالم
 .الروسية في جميع أنحاء أوروبا المخابرات والبعثات الدبلوماسية داخل السفارات

  عمليات متبادلة لطرد جواسيس

جواسيس يعملون تحت غطاء دبلوماسي في ( 2)قررت فرنسا طرد  :فرنسا
" ثبت أن أنشطتهم تتعارض مع المصالح الوطنية"السفارة الروسية بباريس 

عن عملية غير  (DGSI) كشفت المديرية العامة لألمن الداخلي الفرنسية، حيث 
" 42فرانس"شرعية نفذتها أجهزة المخابرات الروسية على األراضي الفرنسى وفقا لـ

 .4244أبريل 77في 

أعلنت السلطات األمريكية أن طائرة روسية في  :الواليات المتحدة األمريكية
طريقها إلى الواليات المتحدة لنقل دبلوماسيين طردوا من بعثة روسيا لدى األمم 

بالتجسس وتقدر البعثة الروسية لدى األمم المتحدة نحو "طن المتحدة واتهمتهم واشن
عميل استخبارات ( 74)وكانت الواليات المتحدة قد أعلنت طرد ". شخص( 722)

صفتهم الدبلوماسية في الواليات المتحدة لكي يمارسوا " في البعثة الروسية استغلوا
 .4244مارس  2في " يورونيوز"وفقا  لـ" أنشطة تجسس"

دبلوماسيا روسيا استنادا إلى معلومات ( 25)قررت سلوفاكيا طرد  :سلوفاكيا
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استخباراتية بشأنهم أفادت بقيامهم بأنشطة تجسس مكثف تحت غطاء دبلوماسي 
 4244مارس  27في  42"فرانس"وفقا  لـ

قررت هولندا وجمهورية التشيك طرد عشرات الدبلوماسيين  :هولندا والتشيك
 .تجسس، في إجراء منسق بينهما الروس بشبهة ممارستهم أنشطة

شخصا  يعملون في السفارة ( 47)أعلنت وزارة الخارجية البلجيكية أن  :بلجيكا
في عمليات "والقنصلية الروسيتين سيغادرون األراضي البلجيكية لالشتباه بتورطهم 

 ."تجسس ونفوذ تهدد األمن القومي

ضابط ( "71)دبلوماسيين روس وهولندا ( 2)طردت إيرلندا  :إيرلندا
 "استخبارات روسيا

، رصدت 4244أبريل  74أعلنت إدارة مكافحة التجسس البولندية، في :بولندا
كان يجمع معلومات استخبارية عن القوات البولندية " جاسوسا  روسيا  " واعتقال 

، كما أوقفت شخصين من بيالروس يشتبه في (ناتو)وقوات حلف شمال األطلسي 
( 25)طرد  4244  وأعلنت في مارس". اندبندنت عربية"لـقيامهما بالتجسس وفقا  

ا روسي ا ينتحلون صفة دبلوماسيين ، في سياق الغزو الروسي ألوكرانيا منذ "جاسوس 
 .4244فبراير 42

كما طردت  4244دبلوماسيا  روسيا في مارس ( 74)طردت  :بلغاريا
مع وضعهم  بسبب ما وصفتها أنشطة ال تتناسب 4244دبلوماسيا آخر في إبريل 

 .الدبلوماسي

وبشكل عام أدى الغزو الروسي ألوكرانيا إلى طرد مسؤولين وضباط 
استخبارات تابعين لموسكو من أوروبا وأميركا، بتهمة التجسس لصالح روسيا، في 

وطرد الجواسيس الروس على هذا . عملية طرد جماعي هي األكبر في التاريخ
ن ضعف عدد الذين تم ترحيلهم في النطاق لم يسبق له مثيل، إذ شمل أكثر م

من الجواسيس الروس المشتبه ( 752)دولة غربية ( 42)عندما طردت  4272
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، ضابط االستخبارات "سيرغي سكريبال"بهم، ردا  على محاولة روسيا اغتيال 
وذكرت تقارير صحافية أن عدد . الروسي السابق الذي تجسس لحساب بريطانيا

ن أميركا وأوروبا منذ بدء الحرب األوكرانية يصل الروس المطرودين م المسئولين
 .4244أبريل  72في " الشرق األوسط"شخص وفقا  لـ( 222)إلى أكثر من 

عمال بمبدأ المعاملة "أنها   4244إبريل  2أعلنت وزارة الخارجية الروسية في 
متعاونا  مع سفارة بولندا وقنصلياتها العامة في ( 25)قررت اعتبار " بالمثل

، وهو ما "أشخاصا غير مرغوب فيهم"كوتسك وكاليننغراد وسان بطرسبورغ إير "
ألقت   4244  مارس 72وفي   .يعني في العرف الدبلوماسي طردهم من البالد

السلطات الروسية القبض على العديد من كبار الجواسيس بجهاز األمن الفدرالي 
تهم للمعتقلين  وتشير المعلومات أنه تم توجيه .(FSB) "إف إس بي"الروسي، 

باختالس أموال مخصصة ألنشطة تخريبية في أوكرانيا، لكن يعد السبب الحقيقي 
غير موثوقة وناقصة وكاذبة جزئي ا حول الوضع السياسي "هو توفيرهم معلومات 

 التجسس ـ حروب تعود للواجهة مابين روسيا وأوروبا". في أوكرانيا

 يعمل داخل الحكومة األوكرانية " هيكل ظل"

قائمة تفصيلية  4244مارس  42نشرت المخابرات العسكرية األوكرانية في 
شخصا  زعمت إنهم ضباط في جهاز  ( 242)بأسماء وأرقام هواتف وعناوين 

وأكدت شعبة . في أوروبا" أنشطة إجرامية"األمن الفيدرالي الروسي ومتورطين في 
جلون في مقر جهاز المخابرات بوزارة الدفاع األوكرانية أن هؤالء األشخاص مس

ويعد سالح . 4244مارس  47في " مونت كارلو"األمن الروسي في موسكو وفقا  لـ
، وهو عبارة عن "كييف"الجاسوسية الروسي السالح  األخطر داخل العاصمة 

شبكة من الجواسيس طورتها موسكو لعقود في صفوف الجيش األوكراني 
 .والمخابرات واألمن
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في " العربية"الملكي للخدمات المتحدة وفقا لـ أوضح تقرير صدر من المعهد
يعمل داخل الحكومة األوكرانية " هيكل ظل"، أنه تم الكشف عن 4244فبراير  42

ولفت إلى أن الكثير من المواطنين األوكرانيين، بمن . لنقل المعلومات إلى موسكو
عض فيهم كبار ضباط الجيش والمخابرات، لهم أقارب في روسيا، حيث يحتفظ الب

أعوام من الصراع وتم التحذير من أن ( 2)بعالقات عبر الحدود على الرغم من 
العديد من المسؤولين األمنيين في أوكرانيا من المحتمل أن ينشقوا إلى الجانب "

تجنيد المقاتلين  -األزمة األوكرانية ". الروسي إذا كانوا يعتقدون أن لهم اليد العليا
 السوريين، حقائق وأبعاد

 مفتوحة المصدر"طن تعتمد على االستخبارات واشن

يحاول مكتب التحقيقات الفدرالي االعتماد على استراتيجية جديدة لتجنيد 
واستهداف إعالنات . األفراد الناطقين بالروسية المستاءين من غزو البالد ألوكرانيا

وسائل التواصل االجتماعي على الهواتف المحمولة الموجودة داخل أو خارج 
. 4244مارس  Washingtonpost " 23"ارة الروسية في واشنطن وفقا لـالسف

وتم تصميم اإلعالنات لالستفادة من أي استياء أو غضب داخل الدوائر 
أو بين المهاجرين الروس إلى الواليات  -الدبلوماسية أو التجسس الروسية 

أنه بسبب غزو أوكرانيا ، وهو حدث يصفه خبراء مكافحة التجسس ب -المتحدة 
 فرصة كبيرة لمجتمع االستخبارات األمريكية لتجنيد أشخاص جدد

فإن المعلومات االستخباراتية الفورية  4244فبراير  77في  "DW" وبحسب
التي تعتمد عليها واشنطن لم تعد تأتي فقط من أقمار التجسس االصطناعية التي 

أيضا  من وسائل تبلغ قيمتها ماليين الدوالرات أو من الجواسيس على األرض، بل 
التواصل االجتماعي والبيانات الضخمة والهواتف الذكية واألقمار االصطناعية 
التجارية منخفضة التكلفة، والتي أصبحت جميعها تحتل مركز الصدارة في جمع 
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منخفضة " مفتوحة المصدر"وتعد االستخبارات . وتحليل المعلومات وقت حدوثها
األزمة األوكرانية ـ أهمية . كثير من األحيانالمخاطر ورخيصة وفعالة للغاية في 

 بقلم بسمه فايد. وماريوبول في خريطة الصراع" دونباس"إقليم 

 تحذيرات االستخبارات البريطانية 

رّجحت المخابرات البريطانية أن يشتد القتال في منطقة الدونباس التي تضم 
أبريل  74في " وزيوروني"المنطقتين االنفصاليتين، لوغاسنك ودونيتسك وفقا لـ

 2في  " adnki"، خلص تحديث المعلومات االستخباراتية البريطانية وفقا لـ4244
انسحاب القوات الروسية اآلن بالكامل من شمال أوكرانيا باتجاه  4244أبريل 

سيتم على األقل نقل بعض هذه القوات إلى شرق “إنه . ”روسيا البيضاء وروسيا
العديد من هذه القوات سيحتاج إلى إعادة “مبينة  أن ، ”أوكرانيا للقتال في دونباس

نقل “، كما أفاد بأن ”إمداد كبيرة قبل أن تكون جاهزة إلعادة االنتشار في الشرق 
 .”هذه القوات سيستغرق على األرجح أسبوع ا على األقل

 (rusi) "رويال يونايتد"البروفيسور في مركز أبحاث " مالكولم تشالمرز"يقول 

نهج مختلف تماما عن الماضي، عندما كانت "، إنه 4244ر فبراي 77في 
. ، في إشارة إلى أنها أصبحت متاحة للعامة اآلن"المعلومات االستخباراتية سرية

، هو 4272ما تعلمته بريطانيا والغرب من أزمة أوكرانيا األخيرة عام "وأضاف أن 
العامة، فإنهم أنه إذا لم يستخدموا المعلومات االستخباراتية في التصريحات 

 ."سيظهروا ضعفاء أمام روسيا

** 

 التقييم

وفي . أنشأت أوكرانيا فيلق من المتطوعين األجانب للقتال بجانبها ضد روسيا
تحول سريع للمشهد تم إرسال معظم المتطوعين إلى أوطانهم واقتصر االنضمام 
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لى هناك وربما يرجع ذلك إ. اإلضافي على أولئك الذين لديهم خبرة عسكرية سابقة
حاجة أوكرانية إلى مزيج من فرز المقاتلين والتدريب واالنضباط والتنظيم لحسم 

 .الصراع عسكري ا

توافد المقاتلين األجانب لدعم أوكرانيا ربما يكون قد دفع الكرملين إلى نشر 
من جهة . فتشير التقديرات إلى أن موسكو تنتهج نهجا  ذا شقين. تكتيكات مماثلة

ت مع كييف، ومن جهة أخرى يزيد الضغط العسكريعبر تجنيد تدخل في مفاوضا
مقاتلين من الشيشان موالون لروسيا،   مقاتلين ومرتزقة من سوريا واالعتماد على

وُنشرهم في الشرق األوكراني " فاغنر"االعتماد على مجموعة   باإلضافة إلى
 .الستهداف القادة في أوكرانيا

دريب المقاتلين السوريين وإرسالهم إلى يعد اإلعالن عن استقطاب وتجنيد وت
خطيرة من جانب موسكو، وتعكس هذه الخطوة   أوكرانيا أيضا  خطوة تصعيدية

نوايا موسكو للمضاعفة والمضي قدما  لتأمين استقالل الجمهوريتين االنفصاليتين 
 .على األقل في منطقة دونباس

إذ . قيا  أقليميا  ودوليا  في أوكرانيا خطرا  حقي  مازال يشكل المقاتلون األجانب
تصاعدت المخاوف األوروبية من بعض المقاتلين األجانب المحتملين فقد يكونون 
من العنصريين البيض أو الجهاديين الذين يمكن أن يصبحوا أكثر تطرفا  ومهارة 

فتدفق المرتزقة والمتطوعين لدعم موسكو أو كييف لن يؤدي . على حمل السالح
وقد . زمة األوكرانية، باإلضافة إلى صعوبة السيطرة عليهمإال إلطالة أمد األ

ينخرطون في أعمال عنف، ومنهم من يستطيع التسلل إلى دول الجوار األوروبية 
 .ويهدد األمن القومي لهذه الدول

** 

تسبب الغزو الروسي ألوكرانيا في واحدة من أكبر األزمات للقارة األوروبية، 
تزايدة اللجوء والنزوح داخل حدود أوكرانيا في أعداد م  حيث تسببت الحرب
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منح االتحاد األوروبي األوكرانيين الذين فروا من الحرب حق ا شامال  في .وخارجها
( 2)دولة لمدة تصل إلى( 41)البقاء والعمل في دوله األعضاء البالغ عددها 

كما سيحصلون على الرعاية االجتماعية والحصول على السكن والعالج .سنوات
 .بي والمدارسالط

تختلف إجراءات الطوارئ تجاه الالجئين من أوكرانيا من قبل الدول المستقبلة 
. ومع ذلك ، لم يحصل غير األوكرانيين على نفس الحقوق أو الحماية القانونية

حتى اآلن ، لم تمتد الحماية التي يوفرها االتحاد األوروبي إلى جميع الالجئين ، 
ة والمهاجرون في أوكرانيا الذين لم ُيسمح لهم بالعبور بما في ذلك الطالب األفارق

 .إلى بلدان أخرى أو واجهوا صعوبة في ذلك

لوقت أطول فإن موجة اللجوء   من المحتمل مع استمرار الصراع في أوكرانيا
من أوكرانيا ستتجاوز أضعاف موجة اللجوء إلى دول التكتل األوروبي في الفترات 

ماليين ، وهو ما يعني أن ( خمسة أوستة)الالجئين  وقد يتتجاوز عدد. السابقة
أزمة اللجوء ستكون لها تداعيات اقتصادية واجتماعية مستقبال على االتحاد 

 .األوروبي

دول الجوار األوكراني، نشبت بوادر   ومع استمرار توافد األوكرانيين إلى
اسية بين أزمات سياسية بين عدة دول أوروبية فعلى سبيل المثال نشبت أزمة سي

فرنسا والمملكة المتحدة ، حيث أعلنت بريطانيا أنها ال تستطيع فتح أبوابها أمام 
. الالجئين األوكرانيين، وهو ما دعا فرنسا إلى اتهامها باالفتقار إلى اإلنسانية

ضغوطات كبيرة وقد تكلف إعادة   ستضع أزمة الالجئين االقتصاد األوروبي تحت
ارين من أوكرانيا كذلك عمليات االندماج، مليارات توطين ماليين الالجئين الف

الذي من شأنه إعادة تشكيل   الدوالرات في العام األول من األزمة األوكرانية،
 .اقتصاد أوروبا

** 
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يلعب التمويل دورا  رئيسيا  في الحروب، وإن الصراع بين أوكرانيا وروسيا ليس 
ويعد هذا الصراع هو . رقميةمجرد حرب استخباراتية وعسكرية، إنها أيضا  حرب 

أول صراع كبير يؤثر على األمن اإلقليمي والدولي وتلعب فيه العمالت المشفرة 
 .دورا هاما

يمكن للحروب الرقمية أن تحسم الصراعات والنزاعات لصالح إحد أطراف 
. النزاع ، ال سيما من خالل التغلب على بطء عمليات الدعم والتمويل التقليدية

استخدمت الحكومة األوكرانية العمالت   القوات الروسية أوكرانيا، فمنذ أن غزت
وبدأت الحكومة األوكرانية في . المشفرة لتسهيل التبرعات لشراء األسلحة والمعدات

 و Bitcoin طلب تبرعات العمالت المشفرة علنا  عبر اإلنترنت، بعد قبول
Tether  تها على قبول أكثر فقط في البداية ، ووسعت الحكومة األوكرانية قدر

 .شكل من أشكال التشفير من 

من الممكن للعمالت الرقمية أن تجعل للطرف األخر في الصراع قدرة للتحايل 
وبالفعل بعد فرض الواليات المتحدة وحلفاؤها . المفروضة على العقوبات الدولية 

تصاعدت المخاوف حول استخدام العمالت . سلسلة من العقوبات على روسيا
رة من قبل الجهات الروسية المدرجة في قوائم العقوبات للتهرب من القيود المشف

 .الدولية المفروضة

أكثر  االلتفاف على العقوبات دفع االتحاد األوروبي إلصدار توجيهات 
صرامة لتأكيد أن العقوبات المفروضة على القروض واالئتمان لروسيا تشمل 

ويرجع ذلك إلى أن . اللتفاف عليهااألصول المشفرة ، في محاولة لسد ثغرات لل
عمالت البيتكوين والعمالت الرقمية األخرى غالب ا ما تكون المركزية ، مما يعني 

 .أنه ال يتم إصدارها أو التحكم فيها من قبل كيان مركزي مثل البنوك المركزية

** 

أجهزة استخباراتية من أقوي األجهزة االستخباراتية في ( 2)تمتلك موسكو 



 - 342 - 

جهاز  ويشرف فرع من فروع . ، وتضم شبكة كبيرة من العمالء والجواسيس العالم
على عمليات خارج روسيا ، وال سيما في الدول  "FSB" األمن الفدرالي الروسي

وهي تختلف عن جهاز المخابرات الخارجية . السوفيتية السابقة مثل أوكرانيا
 .(SVR) الروسي المتخصص

وضباط المخابرات والبعثات الدبلوماسية توظف موسكو العديد من الجواسيس 
واالعتماد األكثر . داخل السفارات الروسية في جميع الدول خصوصا دول أوروبا

يكون على الجواسيس الذين يعملون تحت غطاء رسمي كدبلوماسيين لما يتوفر 
 .لهم من الحصانة الدبلوماسية

لروسية السبب عمليات التطهير التي قامت بها موسكو داخل االستخبارات ا
الحقيقي وراءها هو عدم كفاية المعلومات االستخباراتية والمعلومات غير الكاملة 
والكاذبة عن الوضع السياسي في أوكرانيا السيما التقارير النهائية عن أوكرانيا في 

 .الفترة التي سبقت الغزو وهو جزء من سبب تباطؤ العملية العسكرية في أوكرانيا

ن تؤدي عمليات طرد الجواسيس المتبادلة إلى توازن بات من المتوقع أ
مايجعل عدد عمالء دول أوروبا . المعادلة االستخباراتية بين موسكو ودول أوروبا
ولكن على المدى البعيد ستسبب . داخل روسيا مساويا لعمالء روسيا داخل أوروبا

مفتوحة "في مشاكل استخباراتية لموسكوما يدفعها لالعتماد على االستخبارات 
 .للحصول على المعلومات المطلوبة من خالل وسائل اإلعالم المفتوحة" المصدر

** 
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 الهوامش
 

 دول شرق أوروبا تستقبل الالجئين األوكرانيين وتعتبرهم أيدي عاملة
https://bit.ly/37teIfe 

 التي تقدم لهم؟ما هي حقوق الالجئين من أوكرانيا والمساعدات 
https://bit.ly/3DR41PK 

 مليون شخص فروا من أوكرانيا 2.2أكثر من 
https://bit.ly/3DWLIJg 

 مزيد من الالجئين األوكرانيين يصلون إلى فرنسا: شاهد
https://bit.ly/3KuNcgk 

 جنيها استرلينيا لكل من يستضيف الجئين أوكرانيين 252حكومة بريطانيا تقدم شهريا 
https://bit.ly/3O00EdZ 

 استقبال مختلف لطالبي اللجوء غير األوكرانيين في بلجيكا".. يشعرون بالتخلي عنهم"
https://bit.ly/36XnfHH 

لتوفير الحماية للفارين من الحرب في " غير مسبوقة"االتحاد األوروبي يقر إجراءات 
 أوكرانيا

https://bit.ly/37tYym7 

How many Ukrainians have fled their homes and where have they 

gone? 

https://bbc.in/35SW6oJ 

The EU response to the Ukraine refugee crisis 

https://bit.ly/3JwiBh6 

 ارتباك اليمين المتطرف في ألمانيا.. الغزو الروسي ألوكرانيا
https://bit.ly/3JoCk1V 

 روسيا وأوكرانيا وصراع العمالت المشفرة".. حرب الكريبتو"
https://bit.ly/3NYzeW9 

 تبرعات دولية بالعمالت الرقمية ألوكرانيا بعد الغزو الروسي
https://bit.ly/3jz6OUl 

 أوكرانيا تشتري معدات عسكرية بتبرعات العمالت المشفرة
https://bit.ly/3LQFT2s 

https://bit.ly/37teIfe
https://bit.ly/3DR41PK
https://bit.ly/3DWLIJg
https://bit.ly/3KuNcgk
https://bit.ly/3O00EdZ
https://bit.ly/36XnfHH
https://bit.ly/37tYym7
https://bbc.in/35SW6oJ
https://bit.ly/3JwiBh6
https://bit.ly/3JoCk1V
https://bit.ly/3NYzeW9
https://bit.ly/3jz6OUl
https://bit.ly/3LQFT2s
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 دعم للجهود الحربية األوكرانية في مواجهة روسيا.. العمالت المشفرة
https://bit.ly/3ux4mEv 

 طوق النجاة لجمع التبرعات تحت القصف.. العمالت المشفرةأوكرانيا و 
https://arbne.ws/37FK0zB 

 مليون دوالر بالعمالت المشفرة 22أوكرانيا تتلقى تبرعات تجاوزت 
https://bit.ly/365L9Ag 

 ن استفاد من العمالت الرقمية في الحرب؟م: روسيا وأوكرانيا
https://bbc.in/3LQUpY6 

 من استخدام العمالت المشفرة لاللتفاف على العقوبات الروسية" قلقة"الغارد 
https://bit.ly/3E8tm8g 

يبني الجيش األوكراني دفاعاته أمام روسيا بتبرعات  كيف.. حروب بالعمالت المشفرة
 البيتكوين؟

https://bit.ly/3vc9FIw 

 فرنسا تقرر طرد ستة جواسيس يعملون في السفارة الروسية بباريس
https://bit.ly/3jsOlZR 

 سيس الروس المطرودون من أوروبا وأميركاالجوا... إنفوغراف
https://bit.ly/3Jp2wtf 

 جواسيس الكرملين يتغلغلون في كييف.. أخطر األسلحة
https://bit.ly/3Jv4Grl 

 أوكرانياعميال روسيا طردوا من عدة بلدان منذ غزو  742: صحيفة
https://arbne.ws/3745GFZ 

 !سالحا أمريكا ضد روسيا -"استراتيجية مكبر الصوت"و" الشفافية"
https://bit.ly/3usysIV 

 موسكو تطرد دبلوماسيين بولنديين".. عمال بمبدأ المعاملة بالمثل"
https://bit.ly/365WEYw 

 روسيا طردتهم الواليات المتحدة" جاسوسا" 74طائرة روسية تهبط في واشنطن لنقل 
https://bit.ly/365YjgI 

 س بتهمة التجسسعدة دول أوروبية تطرد عشرات الدبلوماسيين الرو : الحرب في أوكرانيا
https://bit.ly/3JuFVLS 

Want to talk? FBI trolls Russian Embassy for disgruntled would-be 

spies. 

https://wapo.st/3v9eAtF 

https://bit.ly/3ux4mEv
https://arbne.ws/37FK0zB
https://bit.ly/365L9Ag
https://bbc.in/3LQUpY6
https://bit.ly/3E8tm8g
https://bit.ly/3vc9FIw
https://bit.ly/3jsOlZR
https://bit.ly/3Jp2wtf
https://bit.ly/3Jv4Grl
https://arbne.ws/3745GFZ
https://bit.ly/3usysIV
https://bit.ly/365WEYw
https://bit.ly/365YjgI
https://bit.ly/3JuFVLS
https://wapo.st/3v9eAtF
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 إنهم جواسيس لألمن الروسي شخصا  قالت 242المخابرات األوكرانية تنشر أسماء 
https://bit.ly/3E1jw7W 

 الروس ينسحبون كليا  من شمال أوكرانيا: المخابرات البريطانية
https://bit.ly/3E1m6e8 

 "فيديو استثنائي"بـ "من الظل"أزمة أوكرانيا تخرج االستخبارات البريطانية 
https://arbne.ws/374s0PN 

واشنطن ولندن تحققان في تقارير عن استخدام روسيا السالح | الحرب في أوكرانيا 
 الكيميائي في ماريوبول

https://bit.ly/3LZbFue 

Syrian Mercenaries Deploy to Russia en Route to Ukrainian 

Battlefields 

https://nyti.ms/3xiAMUP 

ماذا نعرف عن مجموعة المسلحين الروسية؟ وما دورها في الحرب : مرتزقة فاغنر
 األوكرانية؟

https://bbc.in/3r7LzNR 

    مجموعة فاغنر الروسية تقاتل في أوكرانيا: تقارير
https://bit.ly/3un2MET 

 ارتباك اليمين المتطرف في ألمانيا.. الغزو الروسي ألوكرانيا
https://bit.ly/3JoCk1V 

 نب على مجريات الحرب في أوكرانيا؟ما تأثير المقاتلين األجا
https://bit.ly/3JhzpIs 

 في سوريا" مرتزقة"تدريبات روسية مكثفة لـ .. تمهيدا لنقلهم ألوكرانيا
https://arbne.ws/37vrBpp 

 ا يستعد للقتال في كييف ضد الجيش الروسيشاب فرنسي حارب الجهاديين في سوري
https://bit.ly/3jnBd8h 

 «يزيدون الصراع تعقيدا  »في الحرب « المتطوعون األجانب»
https://bit.ly/3KrSCbH 

 أوكرانياروسيا تستهدف مركز مرتزقة بصواريخ دقيقة جنوب 
https://bit.ly/3DVsNhF 

https://bit.ly/3E1jw7W
https://bit.ly/3E1m6e8
https://arbne.ws/374s0PN
https://bit.ly/3LZbFue
https://nyti.ms/3xiAMUP
https://bbc.in/3r7LzNR
https://bit.ly/3un2MET
https://bit.ly/3JoCk1V
https://bit.ly/3JhzpIs
https://arbne.ws/37vrBpp
https://bit.ly/3jnBd8h
https://bit.ly/3KrSCbH
https://bit.ly/3DVsNhF
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 االستخبارات ودورها خالل الحروب والنزاعات الدولية
 

 االستخبارات ودورها خالل الحروب والنزاعات الدولية

تنشط أجهزة االستخبارات بشكل استثنائي في وقت الحروب والنزاعات، وتعد 
معارك، وتحقيق األمن للجيوش وسالمة انتقالها وتمركزها أحد أهم عوامل حسم ال

وتحديد عملياتها بشكل دقيق، ورصد ارتكازات العدو ونقاط ضعفه لتحقيق مكاسب 
 .لطرف دون اآلخر

ُتعرف االستخبارات بأنها نشاط سري تقوم به الدولة للوصول إلى حالة تمكنها 
ول، وبالتالي وضع خطط من فهم الدول األخرى أو حتى الجماعات من دون الد

للتأثير على الدول وعلى قرارات الخصوم والتحكم في مسارات األوضاع الداخلية 
وعالقات الدولة الخارجية، من خالل الحصول على القدر األكبر من المعلومات 
بشتى الطرق وأشهرها عمليات التجسس على الدول من خالل العمالء أو اختراق 

 .رونية المختلفةالمؤسسات واألنظمة اإللكت

ويطرح كل من الباحثين في األمن واالستخبارات، بيتر جاكسون وجينفر سيج 
مقاربتين في فهم طبيعة دور االستخبارات، يرتكز األول على جمع المعلومات 

ح ليص بالشكل الذي والثاني على معالجتها، من أجل تقديمها لصناع القرار
وتبرز أهميته بشكل كبير في أوقات  لالستفادة منه في صياغة توجهات الدولة،

 .الحروب والنزاعات
من الهواتف المحمولة والعبارات  المستسقاةُيمكن تحليل المعلومات 

دراسة المعلومات التي . المستخدمة في البحث في اإلنترنت وغيرها من النشاطات
تشمل مجتمعات بأسرها، باستخدام الذكاء االصطناعي وأساليب أخرى مثل 

 .4242أبريل  2، في "BBC"وفقا  لـ” االستجابات العاطفيةتحليل “
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 دور االستطالع الجوي 
الحاسمة في الحروب الحديثة، منذ الحرب العالمية  هيتعد القوة الجوية 

برز سالح الجو كأولوية لتسليح الجيوش باعتبارها ( 7725-7727)الثانية 
ات العسكرية أكبر الحارس األهم لجغرافيا الدول، ومن هنا تولي االستخبار 

اهتماماتها للقوة الجوية من كل جوانبها سواء من الناحية المعلوماتية أو لحمايتها 
من االختراق، ذلك أن القوات الجوية هي مطمع استخباري ألي عدو يسعى 

 .الختراقه وزرع عناصره فيها لما لهم من فوائد خطيرة
قوات الجوية في الدفاع تعتبر االستخبارات الجوية المحرك األساسي لعمل ال

والهجوم، وبدونها تصاب تلك القوات بالتخبط والشلل، والقوة الجوية تحتاج إلى 
استمكانات دقيقة ومحدثة وسريعة االستجابة الستخدامها في  معلومات وخرائط و

العمليات ويتم ذلك من خالل كافة تقنيات االستمكان كالرادارات وأجهزة 
لكتروني ومراكز القيادة والسيطرة، وكلها مقومات االستطالع واالستطالع اإل

 .معلوماتية من صلب العمل االستخباري 
وتتابع االستخبارات الجوية من خالل أذرعها جميع قواعد دول الجوار الجوية 
كما تراقب التسليح وتطور القوة لديها، وتبحث عن الدفاعات األرضية والصاروخية 

فاصيل انتشار الطائرات الحربية الهجومية المضادة للطائرات، كما تبحث عن ت
واالعتراضية وبرامج التدريب وانتشار الدفاعات ومراكز الرادار ومراكز القيادة 

والعدو   هدف استراتيجي( 722)والسيطرة، وتسجل األجهزة االستخبارية أبرز 
المحتمل وتتجسس على اتصاالت العدو الجوية وخططه، وتثبت االستخبارات 

 .داثيات البالدالجوية إح
 دور ناسا ـ وكالة األمن القومي األمريكية

 )، االختصارNational Security Agency)) وكالة األمن القومي

NSA)   هي هيئة مخابرات تابعة لحكومة الواليات المتحدة، مسؤولة عن مراقبة
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وجمع ومعالجة المعلومات والبيانات ألغراض المخابرات والمخابرات المضادة وهو 
بالتوازي مع ذلك، تعد وكالة األمن القومي . جال معروف باسم مخابرات اإلشارةم

مسؤولة عن حماية اتصاالت حكومة الواليات المتحدة ونظم معلوماتها ضد 
ومع أن الكثير من برامج وكالة األمن القومي تعتمد . االختراق وحرب الشبكات

 .على الجمع اإللكتروني السلبي
" ناسا"في علوم الفضاء الخارجي، إال أن وكالة  على الرغم من تخصصها

األمريكية تعمل بشكل مواز  على تطوير العديد من وسائل التجسس وجمع 
 .المعلومات بشكل عام، وذلك عن طريق العديد من البرامج والطرق التي ابتكرتها

منذ حرب الخليج في مطلع تسعينات القرن الماضي، يعتمد الجيش األميركي 
من الطائرات الحربية وصوال إلى المشاة، على التكنولوجيا المتمركزة في بأكمله، 

 .الفضاء للمالحة واالتصاالت واالستخبارات
 The United States :باإلنجليزية)القوات الفضائية للواليات المتحدة 

Space Force)  وهي أحد األفرع العسكرية للقوات المسلحة األمريكية التي ،
مليات الفضائية العسكرية، وتعتبر إحدى القوات النظامية الثماني تختص بتنفيذ الع
تعتبر هذه القوات سادس وأصغر فرع ضمن القوات المسلحة . للواليات المتحدة

األمريكية، وهو أول األفرع العسكرية التي ُأنشئت منذ تشكيل القوات الجوية 
 .7721األمريكية المستقلة في عام 

 تجسس الفضاء؟ إمكانيات روسيا في هيما 
لدى روسيا جهاز مخابرات عسكرية منذ أكثر من مئتي عام، تحديدا  منذ 

وبعد الثورة الروسية . إنشاء المكتب الخاص في فترة حروب نابليون ضد روسيا
بات اسمه  7724في عام . ، جرت عملية إعادة هيكلة للجهاز7771في عام 

ية الثانية في أوجها كانت مهمته وعندما كانت الحرب العالم. المخابرات العسكرية
وخالل فترة الحرب الباردة، كان . جمع المعلومات في الخارج عن ألمانيا وحلفائها
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 .من أبرز نجاحاته اختراق برنامج القنبلة الذرية البريطانية
مناورة تجسس في الفضاء بين روسيا   ، جرت4242فبراير عام  74في 

، بحسب الرئيس األمريكي "دان قتال في العالمألن الفضاء هو أحدث مي"فـ. وأمريكا
كقوة  4242السابق دونالد ترامب، أنشأت أمريكا القوة الفضائية، في يناير عام 

. رسمية سادسة لها، ويبدو أن روسيا بدأت تالحقها، بحسب شكوى واشنطن
واتهمت واشنطن قمرين صناعيين روسيين بتعقب قمر أمريكي مخصص 

. ، ما استدعى ردا حذرا من قبل موسكو"سلوك مقلق"أنه للتجسس، فيما وصفته ب
، وبعد "4524كوزموس "، أطلقت روسيا القمر االصطناعي 4277وفي نوفمبر 

كوزموس "أسبوع، فاجأ هذا القمر المراقبين عندما أطلق قمرا اصطناعيا فرعيا هو 
ر قادر على المناورة في المدار لمراقبة وتفتيش أو التجسس على أقما" 4522
 .أخرى 

، ما 4244يناير  72على أوكرانيا فعال  فى  الروسي اإللكترونيبدأ الهجوم 
أدى إلى تعطيل عدة مواقع للحكومة األوكرانية، منها موقع وزارة الخارجية مع ترك 

أصبحت جميع المعلومات .. أيها األوكرانيون : رسالة تهديد واضحة مفادها
. إنه ماضيكم وحاضركم ومستقبلكم.. سوأخافوا وتوقعوا األ.. المتعلقة بكم علنية

أن عملية تجسس إلكتروني بيالروسية استهدفت   أوكرانيون  مسئولون وزعم 
 .حسابات بريد إلكتروني خاصة بقوات أوكرانية

حجب "وكانت هناك هجمات إلكترونية ضد أوكرانيا، إذ طالت هجمات 
ت إلى المواقع ، وهي هجمات تعتمد على إرسال كم كبير من البيانا"الخدمة

. اإللكترونية مما يتسبب في إصابتها بالتباطؤ ومن ثم تتعطل وتتوقف عن العمل
كما ظهر ما يشبه برمجيات الفدية الخبيثة مع عدم القدرة على استرداد البيانات، 

 .4244مارس  7، في "BBC" بحسب تقرير نشره موقع
 Treaty on Open) اتفاقية السماوات المفتوحة أو األجواء المفتوحة
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Skies) 
دولة، في العاصمة ( 41)، من قبل 7774هي معاهدة تم إقرارها في عام 

(  24)، وتضم حاليا  4224، وبدأ العمل بها في أول يناير "هلسنكي"الفنلندية 
دولة، تسمح االتفاقية بوجود طائرات مراقبة غير مسلحة لالستكشاف في أجواء 

ى تعزيز التفاهم المتبادل والثقة عن طريق الدول المشتركة، تهدف االتفاقية إل
إعطاء جميع المشتركين بها، بغض النظر عن حجم الدولة المشاركة، دور مباشر 

 .في جمع المعلومات عن القوات العسكرية واألنشطة التي تهمها
، بأنها لن تعود إلى اتفاق  4244مايو  42أبلغت الواليات المتحدة روسيا في 

ح بتسيير رحالت جوية غير مسلحة فوق عشرات الدول للحد من التسلح يسم
انتهاكات روسيا "الموقعة على االتفاق، وقالت وزارة الخارجية األمريكية إن 

معاهدة السماوات المفتوحة، وأضافت أن موسكو لم تمتثل لبنود " قوضت
وبعد جهود ُمضنية لم تفلح معها روسيا في إثناء الواليات المتحدة عن . المعاهدة

، أعلنت السلطات الروسية "السماوات المفتوحة"رارها بشأن االنسحاب من معاهدة ق
 4247ديسمبر  72عن قرارها باالنسحاب الرسمي من هذه المعاهدة اعتبارا  من 

** 

الناتو ـ هل مازال قادراا على حماية أوروبا من التهديدات الروسية 
 المحتملة؟

ت متصاعدة فيما يتعلق بحماية تحديا" الناتو"يواجه حلف شمال األطلسي 
تزامنا  مع التوترات بين  4272وأمن الدول األعضاء، منذ سنوات بدأت في العام 

روسيا والغرب وضم جزيرة القرم على الحدود األوكرانية الروسية في مارس 
، لكنها زادت إلى حد  غير مسبوق بالتزامن مع بداية العملية الروسية في 4272

 .4244براير عام ف 42أوكرانيا في 
وبالرغم أن أوكرانيا ليست عضوا  في الناتو إال أن أزمة الحرب وتشابكاتها 
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تلقي بظاللها الثقيلة على أمن أوروبا وكافة الدول األعضاء في الحلف، وفي 
خضم التطورات المتالحقة للعملية العسكرية داخل األراضي األوكرانية، ما يمثل 

ن أوروبا، يطفو إلى السطح سؤاال  ُملحا  عن مدى قدرة تحديا  وتهديدا  مباشرا  ألم
في حماية أمن أوروبا وصياغة استراتيجيات تتوافق مع حجم التحديات " الناتو"

 المتفاقمة من جانب روسيا والمعسكر اآلسيوي بشكل عام؟
 العالقات بين دول أوروبا والناتو

بأنه  4277ون في يشهد الناتو، الذي وصفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكر 
، يقظة تاريخية لمواجهة الخطر "42فرانس "، بحسب "حالة موت دماغي"في 

 .المتفاقم بوجه الدول األعضاء منذ بداية األزمة
بلد عضو مستقل   (22)وحلف الناتو هو تحالف عسكري دولي يتكون من 

مج دولة أخرى في برنا( 47)في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا، وتشارك 
( 75)الشراكة من أجل السالم التابع لمنظمة حلف شمال األطلسي، مع مشاركة 

بلدا آخر في برامج الحوار المؤسسي، يشكل حلف الناتو نظاما  للدفاع الجماعي 
تتفق فيه الدول األعضاء على الدفاع المتبادل ردا  على أي هجوم من قبل أطراف 

المتحدة األمريكية وفرنسا والمملكة  الواليات)خارجية، ثالثة من أعضاء الناتو 
هم أعضاء دائمين في مجلس األمن الدولي يتمتعون بـ حق الفيتو وهم ( المتحدة

ويقع المقر الرئيسي لحلف الناتو في هارين، . رسميا دول حائزة لألسلحة النووية
بروكسل، بلجيكا، في حين أن مقر عمليات قيادة حلف الناتو يقع بالقرب من 

 .جيكامونس، بل
عزز الناتو قواته داخل أوروبا وشرقها بالتزامن مع الحرب الروسية األوكرانية، 
في أحدث التصريحات بشأن األزمة، قال األمين العام لحلف شمال األطلسي 

، إن الحلف سيعزز دفاعاته على 4244مارس  42ينس ستولتنبرج، يوم " الناتو"
مجموعات قتالية ( 2)من خالل نشر  الجانب الشرقي من أوروبا برا  وبحرا  وجوا  
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بحسب ما نقلته شبكة سكاي " لن تكسب حربا  نووية"جديدة، محذرا  روسيا من أنها 
وبحسب ستولتنبرج، سيجري تحريك أربع مجموعات قتالية من . نيوز البريطانية

مجموعات متعددة ( 2)بلغاريا وهنغاريا ورومانيا وسلوفاكيا، كما ستكون هناك 
 .لى الجانب الشرقي من دول البلطيق إلى البحر األسودالجنسيات ع

 قوات الناتو العسكرية داخل أوروبا
فرنسا والمملكة : تمتلك ثالثة دول من أعضاء الناتو أسلحة نووية وهي

 .المتحدة والواليات المتحدة، بحسب الموقع الرسمي للحلف
مجموعات األمريكية أن حلف الناتو لديه أربع " سي إن إن"وذكرت شبكة 

قتالية متعددة الجنسيات بحجم كتائب في إستونيا، والتفيا، وليتوانيا، وبولندا، والتي 
وبحسب . 4244فبراير  72تعمل على أساس التناوب، وذلك في تقرير بتاريخ 

التقرير، الواليات المتحدة لديها القواعد الخاصة بها في ليتوانيا ورومانيا، إلى 
وتقود كل مجموعة المملكة المتحدة أو كندا أو .بولندا جانب العديد من القوات في

ووافق الرئيس  .ألمانيا أو الواليات المتحدة، وتضم قوات من عدة دول أعضاء
جندي إضا في ( 2222)األمريكي جو بايدن رسمي ا األسبوع الماضي على إرسال 

 .ستعدادأخرى على أهبة اال( 2522)إلى بولندا وألمانيا ورومانيا، باإلضافة إلى 
أن " ثينك تانك تشاتام هاوس" اعتبرت الباحثة سامانثا دي بندرن في مركز 

في أوج الحرب الباردة للدفاع عن دول  7727حلف الناتو، الذي تأسس في 
أوروبا الشرقية ضد الكتلة السوفياتية سابقا ، قد عاد على األرجح إلى نزعته األولى 

الناتو منظمة دفاعية هدفها وضع "ة إن ، وقالت الباحث"غير مسبوقة"مع حماسة 
بعد انقسام دام : "، مضيفة"الدول الغربية تحت المظلة النووية للواليات المتحدة

بين الدول األعضاء في " سنوات، أزال التهديد الروسي نقاط الخالف الرئيسية
 . 4244مارس  2بتاريخ " 42فرانس "الحلف بحسب تقرير منشور في 

 لحلف الناتو في أوروباالقواعد العسكرية 
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، ألول مرة، قرارا  بتفعيل قوة الرد السريع (الناتو)اتخذ حلف شمال األطلسي 
 .4244فبراير  42كإجراء دفاعي ردا  على الهجوم الروسي على أوكرانيا، في 

 :وتنقسم أبرز القواعد العسكرية للحلف في أوروبا كاألتي
 قيادة التحالف في أوروبا: Allied Command Europe (ACE): 

مقرها مدينة كاستيو ببلجيكا، ويتولى قيادتها جنرال أمريكى، وتمتد حدود 
مسؤوليتها من شمال أوروبا إلى جنوب أوروبا بما فيها البحر المتوسط، ومن 

ويتبع قيادة . الحدود الشرقية لتركيا إلى ساحل األطلسي عدا فرنسا وأيسلندا
 :التحالف بأوروبا ثالث قيادات فرعية

 قيادة قوات الحلفاء بشمال غرب أوروبا (AF North West):  مركزها
الرئيسي بقاعدة هاي وايكومب ببريطانيا، ويتولى قيادتها جنرال بريطاني، وتمتد 

 .حدود مسؤوليتها لتشمل النرويج ـ مدخل بحر البلطيق ـ بحر المانش
 قيادة قوات الحلفاء بوسط أوروبا (AF Cent.): ي مركزها الرئيسي ف

مدينة برونسوم بهولندا، ويتولى قيادتها جنرال ألماني، وتضم العناصر الرئيسية 
للقوة المركزية لقوات التحالف، والقوة الجوية التكتيكية، الثانية، والرابعة، وتشمل 

 .منطقة مسؤوليتها وسط أوروبا
 قيادة قوات الحلفاء بجنوب أوروبا (AF South) :  مركزها الرئيسي في

ولي بإيطاليا، ويتولى قيادتها جنرال إيطالي، وتمتد حدود مسؤوليتها مدينة ناب
لتشمل إيطاليا، اليونان، تركيا، البحر األسود، البحر المتوسط، ويتبعها مجموعة 

 :من القيادات الفرعية، وهي
 قيادة القوات الجوية بجنوب أوروبا (Air South):  مقر قيادتها بمدينة

قيادتان فرعيتان إحداهما بمدينة فينيسيا بإيطاليا لقيادة  نابولي في إيطاليا، ويتبعها
 .القوات الجوية اإليطالية، والثانية بمدينة أزمير بتركيا للقوات الجوية التركية

 قيادة القوات البحرية بجنوب أوروبا (NAV South):  ومقرها بنابولي في
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 .إيطاليا
 قيادة القوات البرية للحلفاء بجنوب أوروبا (Land South):  ومقرها

 .فيرونا بإيطاليا
 قيادة القوات البرية للحلفاء بجنوب شرق أوروبا (South East):  ومقرها

 .أزمير بتركيا
 قيادة قوات الحلفاء بوسط جنوب أوروبا (South Cent.):  ومقرها مدينة

 .اليسا باليونان
من إجمالي %( 4)، العمل على دفع 4244فبراير  42أعلنت ألمانيا في

، كما أعلنت عزمها تزويد حلف (الناتو)ج المحلي إلى حلف شمال األطلسي النات
الناتو بجنود وأنظمة تسليح إضافية لحماية شركائها في الحلف، عقب غزو روسيا 

 .ألوكرانيا
 التنسيق بين روسيا والناتو

وروسيا والعالقات بين ( الناتو)تأسست العالقات بين حلف شمال األطلسي 
في  7777حلف شمال األطلسي واالتحاد الروسي في عام الحلف العسكري ل

 .إطار مجلس الشراكة األوروبية األطلسية
، أن الشرط األساسي 4247أكتوبر  42أعلنت وزارة الخارجية الروسية، 

لتطبيع العالقات بين موسكو والناتو يتمثل في تخلي حلف شمال األطلسي عن 
موسكو االتفاق على إجراءات نزع حيث تقترح " ردع روسيا"النهج الهادف إلى 

التصعيد بما في ذلك الخفض المشترك للنشاط العسكري على طول حدود روسيا 
وقد أتى " ودول الناتو وتحسين آليات منع الحوادث والتحركات العسكرية الخطيرة

( الناتو)هذا كله بعد قرار موسكو تعليق عمل بعثتها لدى حلف شمال األطلسي 
ويطالب الرئيس الروسي بمنع أوكرانيا من االنضمام . 4247مبر نوف 7اعتبارا من 

 ."دولة واحدة"للناتو، ويرى أن الروس واألوكرانيين 
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 .الحروب في والنووية البيولوجية األسلحة مخاطر
 أو البيولوجية األسلحة الستخدام المحتملة المخاطر جراء التحذيرات تصاعدت

ضوء  في ،4244 فبراير 42في بدأت التي انيةاألوكر  الحرب مع بالتزامن النووية
 جهة من وأوكرانيا المتحدة والواليات جهة من روسيا بين المتبادلة االتهامات

 جاءت التي التهديدات وأيضا   الحرب، لحسم بيولوجية معامل باستغالل آخري،
 إلى الصراع تطور احتماالت بشأن بوتين، فالديمر الروسي الرئيس لسان على

  .4244 مارس 2 في روسية مواقع عدة أوردت ما بحسب ية،نوو  حرب
 والنزاعات الحروب في والنووية البيولوجية األسلحة مخاطر 

 األسلحة أخطر النووية األسلحة تعد المتحدة، لألمم الرسمي الموقع بحسب
 مقتل إلى يؤدي قد مما بأكملها، مدينة يدمر أن للمرء ويمكن. األرض وجه على

 آثارها خالل من للخطر القادمة األجيال وحياة الطبيعية البيئة عريضوت الماليين،
 وبالرغم ذاته، وجودها من تنشأ األسلحة هذه مثل مخاطر. المدى طويلة الكارثية

 يزال ال أنه التقارير تفيد الحرب، في مرتين إال تستخدم لم النووية األسلحة أن من
 تجربة( 4222) من أكثر إجراء مت وقد اليوم، عالمنا في( 72222) حوالي هناك
 .اآلن حتى نووية

 متاحة تكون  أن يمكن النووي، السالح عكس على البيولوجية األسلحة أما
 أشكال أحد يعد البيولوجي والسالح ضئيلة، وإمكانيات قليلة مادية موارد باستخدام

 سالح سابقا   عليه يطلق كان ما وهو التقليدية، غير الشامل الدمار أسلحة
 من ممكن قدر أكبر على للقضاء والجراثيم األوبئة تنشر التي ،(الذكية لعقوباتا)

 والبيئة السكان
 بعد والبيولوجية الكيميائية األسلحة استعمال حظر على الدولي المجتمع أقبل
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 7772و 7714 عامي في مجددا   الحظر هذا على وأكد األولى العالمية الحرب
 التطورات وجاءت. ونقلها وتخزينها وإنتاجها األسلحة هذه تطوير منع طريق عن

 البيئة في التغييرات عن فضال   البيولوجية، والتكنولوجيا الحيوية العلوم في الحديثة
 على المفروضة األمد طويلة القيود تجاهل احتماالت إزاء القلق من لتزيد األمنية

 الرسمي الموقع بحسب تقويضها، حتى أو والبيولوجية الكيميائية األسلحة استخدام
 .الدولي األحمر للصليب

 خصصت واشنطن إن ،4244 مارس 42 في الروسية، الدفاع وزارة قالت
 وأوديسا كييف في أوكرانية عسكرية مختبرات لنشاط دوالر مليون ( 24)

 األمراض انتقال لدراسة دوالر مليون ( 4.2" )البنتاغون " خصص كما وخاركوف،
 .الروسية" إنترفاكس" وكالة بحسب وجورجيا، يابأوكران البشر إلى الخفافيش من

 األوكرانية االستخبارات أجهزة به تقوم مخطط عن كشفت أنها روسيا وزعمت
 مع بتعاطفها معروفة األوكراني الوطني للحرس تابعة وحدة وهي ،"آزوف كتيبة"و
 للفيزياء خاركيف بمعهد لألبحاث نووية محطة لتفجير ،"الجدد النازيين"

 .بيئية كارثة في تسببت بأنها روسيا اتهام بغرض وذلك وجيا؛والتكنول
 مرقمة طيور على القبض ،”اليوم روسيا”لـ  وفقا   الروسية الدفاع وزارة وأكدت

 ”كوناشينكوف إيغور“ وأعلن. أوكرانيا في البيولوجية المختبرات من إطالقها تم
 كانت التي البيولوجية األبحاث من الهدف أن الروسية، الدفاع وزارة باسم المتحدث

. الفتاكة األمراض مسببات لنشر سرية آلية إنشاء أوكرانيا في واشنطن تمولها
 بمشاركة تنفيذه تم الذي ،P-4″ ” مشروع موسكو لدى تفاصيل معروفة وباتت

 .4242 عام حتى فترة خالل ”وأوديسا وخاركوف كييف“ في مختبرات
 الحروب وقت العالمية الصحة منظمة دور
 لمساعدة ريادي بدور لتقوم سنة سبعين من أكثر قبل المنظمة ستتأس
 دورا   المنظمة وتلعب الصحة، من ممكن مستوى  أعلى إلى الوصول في الشعوب
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 والكوارث والنزاعات الحروب أوقات في للشعوب الصحي الدعم تقديم في هاما  
 وإعادة ايةللرع برامج خالل من لالجئين خاص دعما   المنظمة تقدم كما البيئية،
 لرصد الحروب مناطق في استثنائي بشكل المنظمة تنشط كما. التأهيل

 المصابين حاالت متابعة أو الصحية الرعاية مناطق على المتكررة االعتداءات
 .الحروب من والمتضررين

 الحروب في الطاقة وكالة دور
 مارس77في غروسي، رافاييل الذرية للطاقة الدولية للوكالة العام المدير أعلن

 المواقع أمن لضمان الوكالة مع للتعاون " مستعّدتان" وكييف موسكو أن ،4244
 منذ الدائر العسكري  النزاع بسبب متزايدة مخاطر تواجه التي األوكرانية النووية

 أنها كييف أعلنت وبالتزامن. العربية بحسب أوكرانيا على الروسية الحرب بدأت
 لألمم التابعة الوكالة بحسب النووية، للطاقة تشيرنوبل بمحطة" اّتصال كل فقدت"

 المتحدة
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 الحروب في النووية أو البيولوجية األسلحة استخدام سوء احتماالت
 استخدام على روسيا إقدام من 4244 مارس 72 في األبيض، البيت حذر
 معلومات ذريعة تحت أوكرانيا،  على حربها في البيولوجية أو الكيميائية األسلحة
 بيولوجية أسلحة مختبرات وجود بشأن الصين وترددها موسكو، نشرهات مضللة
 البيت باسم المتحدثة وقالت. األمريكي الحرة موقع بحسب أوكرانيا، في أميركية
 بموجب اللتزاماتها كامل بشكل تمتثل المتحدة الواليات" إن ساكي، جين األبيض

 هذه مثل تمتلك أو تطور وال جيةالبيولو  األسلحة واتفاقية الكيميائية األسلحة اتفاقية
 .4244 مارس 77 بتاريخ تويتر عبر تغريدة في ،"مكان أي في األسلحة

 البيت إن األمريكية اإلدارة في بارزون  مسؤولون  قال ،4244 مارس 42 وفي
 للواليات المحتمل بالرد تتعلق بخطط للخروج الخبراء من فريقا   شكل األبيض
 أو بيولوجية أو كيماوية سواء شامل، دمار أسلحة اروسي استخدمت ما إذا المتحدة
 نووية أسلحة استخدام احتمال مرارا   روسيا وأثارت. ألوكرانيا غزوها خالل نووية،

 منذ دائرة حرب خالل األوكراني الجيش على للتغلب فيه تكافح الذي الوقت في
 مارس 42 في الكرملين وقال ،"خاصة عملية" بأنها الروسية الحكومة تصفها شهر

 ."الوجودي التهديد" حالة في إال ُتستخدم لن األسلحة تلك مثل إن 4244
 في بروكسل، في ستولتنبرج ينس األطلسي شمال لحلف العام األمين وقال

 ذريعة اختالق تحاول ربما روسيا أن من مخاوف هناك إن ،4244 مارس 42
 وبيولوجية كيماوية ةأسلح باستخدام وحلفائها أوكرانيا اتهام طريق عن ألفعالها

. بالمثل للقيام لروسيا ذريعة االتهامات هذه بأن أمريكيون  مسؤولون  قاله ما وكرر
 القصيرة الصواريخ ونشر إنتاج منع اتفاقية من وموسكو واشنطن انسحاب منذ

 المجال بات ،4277 عام أغسطس في نووية رؤوسا   تحمل التي والمتوسطة
 على مسربة وثائق كشفت أن بعد وروسيا الحلف دول بين التسلح لسباق مفتوحا  

 قنبلة( 752) نشرت المتحدة الواليات أن األطلسي، لحلف البرلمانية الجمعية موقع
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 .أوروبا في للحلف تابعة دول( 5) في" 24 بي" طراز من نووية
 4247 أكتوبر 45 في كارنباور-كرامب األلمانية الدفاع وزيرة هددت

 استخدام احتمال مدى وحول. روسيا لردع الناتو لدى ةالنووي األسلحة باستخدام
 الدولي األمن برنامج مديرة لويس باتريشيا الدكتورة تقول النووية لألسلحة روسيا

 قراره صور بوتين إن( هاوس تشاتام) البريطاني الدولية للشؤون  الملكي بالمعهد
 االقتصادية العقوبات فرض على دفاعي فعل رد أنه على النووية القوات بشأن
 طريق أنه على عام بشكل القرار إلى ينظر روسيا خارج في ولكن بالده، على
 .مفاجىء هجوم في النووية أسلحتها الستخدام روسيا أمام

 سوف الروسية النووية األسلحة ونشر لتجهيز تحرك أي أن لويس وأوضحت
 وغيرها حدةالمت للواليات االصطناعية األقمار جانب من ومراقبا   مرصودا   يكون 
 واعتمادا  . دامس ظالم أو سحب وجود رغم األجواء كل في الرصد يمكنها التي
 المحاوالت كل فشل ظل وفي - األخرى  والتحليالت االستخباراتية المعلومات على

 التدخل الناتو دول تقرر قد - تصرفها  عن بالعدول روسيا إلقناع الدبلوماسية
 فيله دويتش لموقع تصريحات بحسب وسائل،ال بمختلف األسلحة تلك إطالق لمنع

 .األلماني
 النووي  التسلح حول والناتو روسيا بين اتفاقيات
 سميت كما أو النووية، التجارب منع :1693 النووية التجارب منع معاهدة

 األطراف متعددة اتفاقية هي ،"النووية للتجارب الجزئي الحظر معاهدة" بـ أيضا  
 واالتحاد أمريكا من كل بينهما – دولة 17 اركةبمش 7722 العام في ُأبرمت

 األسلحة انتشار من الحد معاهدة هذا، يومنا حتى سارية تزال وال ،- السوفييتي
 العالم، حول دولة 777 عليها وقعت التي المعاهدة هذه نّصت: 7722 النووية

 وجياوتكنول النووية األسلحة انتشار منع على السوفييتي، واالتحاد أمريكا بينها
 الهدف أما النووية، للطاقة السلمية االستخدامات حول التعاون  لتعزيز األسلحة،
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 سالت" معاهدة مستقبال ، الدول جميع من النووية األسلحة نزع فهو للمعاهدة البعيد
 معاهدتين أول "APM"و ″7 سالت" معاهدتا تعتبر: 7714 عام "APM"و 7″

 .فقط السوفييتي االتحادو  أمريكا بين ُتبرمان مباشرتين نوويتين
 المتحدة الواليات وقعت :1619 المدى وقصيرة المتوسطة الصواريخ معاهدة

 وتنّص  المدى، وقصيرة المتوسطة الصواريخ معاهدة السوفييتي واالتحاد األمريكية
 النووية الباليستية الصواريخ من كاملة فئة وإلغاء دائم منع على االتفاقية هذه

 وبقيت كلم،( 5522 - 522) بين مداها يراوح التي تية،والسوفيي األمريكية
 واليته المنتهية األمريكي الرئيس أعلن عندما ،4277 العام حتى مستمرة االتفاقية

 .منها النهائي االنسحاب ترامب دونالد
 االتحاد بين الثنائية" 7 ستارت" اتفاقية توقيع تم :1661" 1 ستارت" معاهدة

 في االستراتيجية الهجومية النووية األسلحة من الحد لأج من وأمريكا السوفييتي
 .موسكو الروسية العاصمة في توقيعها تم وقد الدولتين، من كل

 سميت كما أو سورت معاهدة على التوقيع تم :2002" سورت" معاهدة
 موسكو، الروسية العاصمة في االستراتيجية الهجومية األسلحة تخفيض بمعاهدة

 للصواريخ النووية الرؤوس عدد خفض على خاللها ريكاوأم روسيا اتفقت وقد
 إلى( 7122) بين أي الثلثين، بمقدار ،4274 عام نهاية قبل المدى الطويلة

 .نووي  رأس(  4422)
 النجوم حرب

 في الحرب مجريات بث في تجارية اصطناعية أقمار تلتقطها صور تساهم
 نازاريت، كريغ وقال. سالتجس وكاالت على سابقا   تقتصر كانت بعدما أوكرانيا

 فرانس"لـ  أريزونا، جامعة في باحثا   بات سابق أمريكي استخبارات ضابط وهو
 بيانات على منه الحصول يمكن الذي الوحيد الطرف الحكومات تعد لم": "برس
 لشركة التنفيذي الرئيس أكد بيان، وفي". االصطناعية األقمار من الدقة عالية
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 الواليات حكومتي مع مباشرة تعمل" إنها Capella Space "سبيس كابيال"
 بشأن والدعم حديثة بيانات لتقديم التجارية الكيانات من وغيرها وأوكرانيا المتحدة

 الواليات بين لسنوات استعرت التي ،"النجوم حرب"بـ ذلك ويذكر". الجاري  النزاع
 حرب اآلن نهاأ سوى  الباردة، الحرب أيام السوفياتي، واالتحاد األميركية المتحدة
 في اإلدانة وربما االتهام على والقادرة الدقة عالية وُصورها االصطناعية األقمار

 .محتملة الحقة قانونية مجريات

** 
 التقييم

 حروب أي خالل تستخدم لم جديدة جبهة دشن ألوكرانيا الروسي الغزو 
 تبادلةالم اإللكترونية الهجمات وتستعر اإلنترنت، شبكة هي الحديث، العصر في
 الجبهة هذه على التصعيد من مزيد من تحذيرات وسط الصراع طرفي بين

 طرفي لدى وحساسة دقيقة أهداف لضرب الفضاء واستغالل للجميع، المفتوحة
 .الصراع
 إلى أقرب وروسيا المتحدة الواليات من كل بين المحتملة المواجهة باتت 
 على المتحدة الواليات بريج قد ما الفضائي، باألمن يتعلق فيما خاصة التحقق
 جانب من وتهديدا ، حقيقيا   خطرا   يواجه الذي وبرنامجها الجوية قواتها تطوير
 نظرا األكبر، االستراتيجي التهديد وروسيا الصين وتشكل والصين، روسيا

 أدوات البلدان يطور كما مضادة، فضائية قدرات ونشرهما واختبارهما لتطويرهما
 األميركية الصناعية األقمار يهدد أمر وهو إللكترونيةا الهجمات وشن للتشويش

 .مباشر بشكل
 لألرض الجوي  الغالف خارج الحرب تنشيط على المتحدة الواليات تعمل 

 مبتكرة جديدة ألسلحة أولية ونماذج الشبكية الصناعية األقمار طريق عن
 .الفضاء في الستخدامها
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 كل وتمتلك مريكي،األ التفوق  فيها يستمر معركة ساحة الفضاء أضحى 
 حين في واستطالع، ومراقبة استخباراتية معدات وروسيا المتحدة الواليات من

 .المجاورة الدول من الرادار تكنولوجيا الروسية الفضائية القيادة تستأجر
 وإعادته الحلف، دول بين التماسك جدية إثبات إلى الراهنة األزمة أفضت 

 موت" بأنها األوروبيون  القادة وصفها ول،الخم من فترة بعد وحماسه قوته ألوج
 ظهرت وربما األعضاء، للدول كبرى  دفاعية قوة الذييمثل للحلف" سريري 

 سياستها عززت األولى وفرنسا، ألمانيا من كل موقف على التحول هذا انعكاسات
 بالتحوالت وصفه يمكن فيما أوكرانيا، مساعدة نحو ثابته بخطوات ودفعت الدفاعية
 محوريا دورا   لعبت والثانية للدول، والخارجية الدفاعية السياسات في ةالتاريخي

 الحلف ضد األزلية التمرد حالة من خروجها هو واألهم الدبلوماسي، فيالمسار
 الفرنسي الرئيس بعهد 4221 فيعام إليه عادت ثم 7722 العام في غادرته الذي

 .ساركوزي  نيكوال السابق
 مشروع تطبيق إلى األوروبية الحاجة تعاظمت األوكرانية االزمة ضوء في 

 إلى يستهدف والذي ،4247 عام في فرنسا جددته الذي" االستراتيجي االستقالل"
 جيوسياسي دور لعب على قادرة مستقلة اقتصادية قوة األوروبي االتحاد جعل

 العسكرية الحلف قدرات تعزيز على كبير حد   إلى سينعكس أمر وهو مختلف،
 .الجغرافية انتشاره خريطة وتغيير
 غير" للدول األفقي النووي  باالنتشار تعلق كبير تحدي الناتو أمام يبرز 
 التمدد بمواجهة يتعلق فيما أكبر جهودا   الحلف يبذل أن يجب ثم ومن" النووية
 الحرب تفرضها التي التهديدات ضوء في خاصة والصين روسيا مثل لدول النووي 
 .كبير بشكل
 وخلق وروسيا الناتو بين الفجة توسيع على كرانيةاألو  األزمة ستؤثر 
 والوجود جهة من المصالح بتهديد المتعلق والتنافس، العداء من أكبر مساحة
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 .أخرى  جهة من والجغرافي السياسي والنفوذ
 استخدام بشأن تهديدات من فرضته وما األوكرانية الحرب ضوء في 

 الحديث أهمية تتنامى والحروب، الصراعات حسم في والبيولوجية النووية األسلحة
 صرامة أكثر قيود ووضع االستخدامات تلك بشأن ومعاهدات دولية اتفاقيات عن

 الخطر بمدى التذكير مع حدوثها احتماالت من للتقليل المحتملة المخاطر بشأن
 المنطقة أو الدولة وليس أجمع العالم على الشامل الدمار أسلحة تمثله الذي

 .فحسب المستهدفة
 أو النووية األسلحة استخدام باحتماالت الخاصة التهديدات كافة بدوت 

 التي البالغة األضرار أبرزها أسباب لعدة الحرب استمرار ظل في بعيدة البيولوجية،
 فقط، السالح استخدام نطاق وليس العالم في الدول لجميع الخطوة هذه عن ستنتج
 أهداف بتحقيق كفيلة الحرب نتكا إذا الخطوة هذه من الهدف ما هو األهم السبب

 مع الناتو، لحلف االنضمام عن أوكرانيا تعطيل أدني بحد أو الروسي الجانب
 وهو األوروبية الدول أو المتحدة الواليات جانب من العسكري  التدخل عدم ضمان

 التصعيد احتماالت أن يعني ما الماضية، الفترة خالل مرارا   عليه التأكيد تم أمر
 تقدير أغلب على الراهن الوقت في مطروح غير أمرا   تبقى

** 
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 الهوامش
 

 اإلنترنت على نوعها من حرب أول بدء: ألوكرانيا الروسي الغزو
https://bbc.in/3qktJa3 

 الروسية؟ العسكرية المخابرات الغرب يخشى لماذا: التجسس
https://bbc.in/3qnDjZM 

 المعركة وسيناريو العسكرية القوة في قراءة.. وروسيا أمريكا
https://bit.ly/3trLSo0 

 الفضاء؟ في والصينية الروسية التهديدات أميركا ستواجه كيف.. المستقبل حرب
https://arbne.ws/3IrvcBF 

** 
 الناتو، إلى المحلي الناتج إجمالي من% 4 دفع على نعمل: ألمانيا

https://bit.ly/3qCLamm 
 والناتو، واشنطن عن الدفاعية استقالليته لتعزيز يسعى األوروبي االتحاد

https://bit.ly/3wDRKg6 
 ،"نووية حربا   تكسب لن روسيا:"ويحذر.. أوروبا بشرق  دفاعاته يعزز" الناتو

https://bit.ly/3IG1h8A 
 الشرقية، أوروبا في والناتو األمريكية القوات انتشار خريطة.. أوكرانيا أزمة

https://bit.ly/35dcEYe 
 الناتو، حلف توسع رفض في موسكو إلى تنضم بكين: وأوكرانيا روسيا

https://bbc.in/3wyDxkB 
 األطلسي؟، شمال حلف تجديد نحو: أوكرانيا في الحرب

https://bit.ly/3qBDIry 
 ،(والنووية التقليدية،)الناتو لحلف والقوات العسكرية القيادات

https://bit.ly/3Dcisxt 
 مواجهة في عسكريا التدخل يريد ال ولماذا الناتو تأسيس من الهدف ما: وأوكرانيا روسيا

 الروسي؟، الغزو
https://bbc.in/3JJODXy 

** 

https://bbc.in/3qktJa3
https://bbc.in/3qnDjZM
https://bit.ly/3trLSo0
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https://bit.ly/3qCLamm
https://bit.ly/3wDRKg6
https://bit.ly/3IG1h8A
https://bit.ly/35dcEYe
https://bbc.in/3wyDxkB
https://bit.ly/3qBDIry
https://bit.ly/3Dcisxt
https://bbc.in/3JJODXy
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 .!مستمر العرض النجوم حرب
https://bit.ly/3DhjGHZ 

 .أوكرانيا في كيميائية أو بيولوجية أسلحة موسكو استخدام
https://arbne.ws/3tSmFnj 

 نووية أو بيولوجية أو كيماوية سواء أسلحة روسيا خدمتاست إذا للرد خططا تبحث أمريكا
 .أوكرانيا في

https://bit.ly/3iDpYYS 
 .المتحدة األمم موقع البيولوجية، األسلحة اتفاقية

https://bit.ly/3Ln1L5h 
 .روسيا ضد" عسكرية وسائل" الناتو استخدام بإمكانية لوحت األلمانية الدفاع وزيرة

https://bit.ly/3tF3Gw9 
 الرد؟ سيناريوهات وما ؟"النووي " الستخدام روسيا تلجأ أن يمكن هل

https://bit.ly/3wD0RxD 
 .الكيمياوي  أو للنووي  روسيا استخدام حال للرد خططا   تضع واشنطن

https://bit.ly/3uqn6UA 
 
 اإلرهاب مكافحة لدراسات األوروبي المركز إلى محفوظة الحقوق  جميع*

 واالستخبارات
 

https://bit.ly/3DhjGHZ
https://arbne.ws/3tSmFnj
https://bit.ly/3iDpYYS
https://bit.ly/3Ln1L5h
https://bit.ly/3tF3Gw9
https://bit.ly/3wD0RxD
https://bit.ly/3uqn6UA
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 المحتويات

 الصفحة الموضوع

 3 أهمية شرق أوكرانيا ألمن روسيا القومي

 42 يا و تداعياتها على األمن الدوليأزمة أوكران

 33 وأوروبا األوسط الشرق  دول على وتداعياتها أوكرانيا أزمة

 35 تأثيرها على مستقبل عالقات أوروبا الخارجية  -أزمة أوكرانيا 

 24 أوروباأزمة أوكرانيا وتداعياتها على اقتصاديات 

 05 جهةوالموا الدعم سبل األوروبي، أزمة أوكرانيا واالتحاد

 112 كيف غي رت أوكرانيا مفاهيم األمن الدولي ؟

 121 إمدادات أسلحة الغرب، األهداف والتداعيات

 السياسات في تحول من هل ـ األوروبي واالتحاد أوكرانيا أزمة
 واألمنية؟ الدفاعية

111 

 102 انضمام السويد وفنلندا، تغيير في موازين القوى 

 422 والناتو روسيا" حرب" ارتدادات البلطيق، دول
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 433 وأوكرانيا روسيا من كل مع واالقتصادية العسكرية ألمانيا عالقات

 422 صادرات السالح األلماني إلى روسيا وجهوزية الجيش األلماني

 401 ؟ النازيون الجدد و المقاتلون األجانب في أوكرانيا من هم

 343 راتالمقاتلون األجانب، العمالت الرقمية وحرب اإلستخبا

 320 االستخبارات ودورها خالل الحروب والنزاعات الدولية

 

 




