
 

 الرحيم الرمحن هللا بسم

 سؤال جواب
 ودوافعها أبعادها األوكرانية األزمة حقيقة

 مما النار إطالق ملوسكو املوالون واالنفصاليون األوكراين اجليش ]تبادل :موقعها على 20/12/2021 يف اجلزيرة نشرت :السؤال
 األوكراين والدفاع القومي األمن جملس سكرتري إعالن من واحد يوم بعد التطورات هذه وأتيت ...اجلانبني من قتلى سقوط عن أسفر

 حتسبا البالد، اتريخ يف مرة ألول اجليش، وقطاعات الوكاالت مجيع فيها تشارك مفصلة عمل خطة أعدت بالده أن دانيلوف أليكسي
 حدودها قرب جندي لفأ 100 إىل يصل ما حشدت أبهنا روسيا اهتمت كرانياأو  وكانت. تعبريه حد على روسيا، قبل من غزو ألي

 فما [20/12/2021 اجلزيرة ...أوكرانيا لغزو ختطط أهنا نفت روسيا أن بيد... املقبليناير /الثاين كانون هناية حبلول ملهامجتها متهيدا
 األمريكي؟ الروسي وخباصة التصعيد، هذا من املتوقع هو وما ودوافعها؟ وأبعادها األزمة هذه حقيقة هي

 :التالية األمور نستعرض اجلواب يتضح لكي :اجلواب

 استعمارهم الروس يشارك أوكرانيا شعب أخذ مث عشر، السادس القرن خالل أوكرانيا أراضي على القيصرية روسيا سيطرت -1
 أن خاصة واألوكرانيني الروس بني ميزت قلما املستعمرة الشعوب إن حىت األخرى، الشعوب استعمار على ويعاوهنم املناطق لباقي

 الثانية الدولة أصبحت 1991 سنة استقالهلا أوكرانيا انلت مث ،1991 سنة السوفيييت االحتاد تفكك وملا الساليف، العرق من هماكلي
 عن تقل ال صناعية   وببنية   نسمة، مليون 40 وصل كبري سكاين وبتعداد األسود البحر مشايل فريد مبوقع السوفيييت" "االحتاد فضاء يف

 أوكرانيا مع وروسيا أمريكا اتفاق مبوجب منها جتريدها يتم أن قبل وذلك السوفييتية، الرتكة ثلث متثل نووية برتسانةو  الروسية مثيلتها
 خبصوص روسيا مع وشاقة طويلة مفاوضات أوكرانيا وخاضت استقالهلا، وصون أوكرانيا أراضي وحدة حبفظ روسي أمريكي تعهد مقابل

 مبوجب أوكرانيا ضمن القرم جزيرة يف سيفاستوبل ميناء يف يتمركز وظل معظمه روسيا ورثت ذيال "السوفيييت" األسود البحر أسطول
 .إجيار عقد

 أسطول تقاسم مسألة يف ذلك أكان سواء أوكرانيا، مع نزاع كل يف أحضاهنا إىل كرانياأو  إعادة يف تفشل روسيا قوة كانت -2
 لنقل أوكرانيا داخل بناها قد السوفيييت االحتاد كان اليت العريضة الطويلة الغاز بيبأان مسألة يف كان أم التسعينات، بداية األسود البحر
 البحر عرب الرتكي" "السيل خط مثل بديلة خطوط إىل روسيا حاجة من املسألة هذه بعد برز وما أورواب، إىل روسيا أراضي من الغاز

 اليت والزيوت للسكر املاسة الروسية السوق حاجة حيث التجارية املسائل يف أو أملانيا، إىل البلطيق حبر عرب الشمايل" "السيل أو األسود
 أو السابقة، السوفييتية املنظومة لدول روسيا أنشأهتا اليت املختلفة اهليئات يف أوكرانيا عضوية مسألة أو اخلصبة، أوكرانيا أراضي تنتجها

 اهليمنة إعادة من روسيا متكن مل كرانياو أ مع الروسية النزاعات هذه فكل الناتو،و  األورويب االحتاد حنو األوكرانية التوجهات بربوز ذلك بعد
 ...العسكري روسيا تفوق رغم املاضية الثالثة العقود عرب كرانياأو  على

 والرتابط املوقع حيث من خلفيةا  حديقةا  مثالا  الوسطى كآسيا ليست لروسيا وهي األمامية، روسيا حديقة هي أوكرانيا إن -3
 إطاللتها فوق به وتتحكم األسود البحر على تطل فهي الدولية، وملكانتها لروسيا األمامية الواجهة هي فأوكرانيا والتاريخ، والدين قوميال

 سلع   يف الغذائي أمنها روسيا جتد اخلصبة أوكرانيا أراضي ومن التاريخ، عرب روسيا ضمتها اليت اإلسالمية القفقازية املناطق فوق من
 اليوم أوكرانيا فإن هذا كل وفوق. بغريها أو الغاز أبانبيب سواء الشرقية أورواب إىل تعرب ومنها الغرب، مع عالقاهتا تقلبات يقيها أساسية

 كان وإذا وهتلر(، )انبليون مرتني منها غزيت اليت أورواب من اخلوف يف واملتمثلة لروسيا التارخيية العقدة حلل العازلة املناطق آخر متثل



 تريد أورواب شرق إىل الناتو حلف تقدم وأمام فإهنا عازلة كمنطقة الشرقية أورواب عن التخلي على أجربها قد السوفييتية الدولة ضعف
 روسيا إن. الشرق حنو العسكرية آلته وتقدم الناتو أخطار عن تعزهلا اليت املنطقة هلا توفرا أن وبيالروسيا أوكرانيا جارتيها من األقل على
 رايبكوف سريغي الروسي اخلارجية وزير انئب )واعترب هلا دعمه أو "الناتو"، األطلسي مشال حللف االنضمام من أوكرانيا منع يدتر  اليوم

 .(13/4/2021 اإلخبارية، العني .."روسيا ألمناا خطري  "حتدايا  ألوكرانيا األمريكي العسكري الدعم أن

 لروسيا األضعف اخلاصرة متثل أوكرانيا وأن الروسية، السياسة يف األوكرانية العقدة هذه حقيقة أمريكا، وخباصة الغرب، أدرك -4
 أمريكا الحتكاك بؤرة عقدين ومنذ أوكرانيا صارت كلذل لروسيا، عداؤها وأتصل أوكرانيا يف القومية احلركات عود اشتد أن بعد خاصة
 العام يف موسكو ردت 2014 سنة لروسيا املوايل اينكوفيتش وكرانياأ برئيس أطاحت اليت الربتقالية الثورة أثر وعلى روسيا، مع وأورواب
 ومل وضخمة، اسرتاتيجية عسكرية قواعد اجلزيرة يف متتلك اليت لروسيا وضمتها أوكرانيا عن اجلنوب يف الواقعة القرم جزيرة شبه ببرت نفسه

 ولوغانسك( )دونيتسك حمافظتني استقالل وإعالن قيةالشر  املناطق إلشعال أوكرانيا يف الروس ابالنفصاليني دفعت بل بذلك تكتف
 أوكرانيا وأصبحت الغرب، أحضان إىل كرانياو أب دفع هذا وكل عسكرايا، هلا الدعم ويقدمون الصغرى"، "روسيا اسم الروس عليهما ليطلق

 املدافع مبظهر ويظهر إليه يقرهبا ربالغ وأخذ الروسية، العدوانية من حيميها أن أمل على الناتو حللف نضمامالل وتلح تطالب ذلك بعد
 تكون أن دون روسيا مع األزمات تشتد عندما خاصة "الناتو" واجتماعات األوروبية االجتماعات إىل تدعى أوكرانيا فصارت عنا،

 تدرب وصارت الدوالرات مبليارات العسكرية املساعدات هلا وتقدم تسلحها أمريكا وأخذت "الناتو"، أو يبو ور األ االحتاد يف عضواا 
 ...جيشها
 عالقاهتا بزايدة تعويضها فحاولت القرم، زيرة  ج هاضم    منذ وأمريكية( )أوروبية قاسية غربية عقوابت حتت روسيا وقعت لقد -5

 البضائع لنقل حديد( )سكة برايا  ممراا  للصني وفتحت والغاز، النفط لنقل أانبيب خطوط الصني ىلإ فمدت الصني، مع االقتصادية
 خمزوهنا من تتخلص أخذت فإهنا ذلك وفوق احلرير"، "طريق الكبري الصني مشروع إطار يف معها تعاونت أي مباشرةا، أورواب إىل يةالصين

 أو كأورواب جتارايا  عمالقاا  ليست روسيا أن من الرغم وعلى. الدوالر من كبري بشكل جتارهتا وحررت والدوالرات األمريكية السندات من
 يف هذا ويربز ذلك، فعل على وجبرأة األخرى الدول وحترض األمريكية االقتصادية اهليمنة تتحدى روسيا أن رأت يكاأمر  أن إال الصني
 إليه أضيف ألمريكا هتديداا  هذا فكان الدوالر، عن بديالا  احمللية العمالت ابعتماد الصني مع وخاصة الروسية التجارية العقود معظم
 .ألورواب جديدة اقتصادية معضلة ليكون الغاز أسعار عرف من به روسيا اهتمت ما أخرياا 

 الناتو، عن العازلة املنطقة أي واألمن، واالقتصاد واهليمنة التاريخ حيث من ألوكرانيا الكبرية واملزااي األبعاد إىل تنظر روسيا إن -6
 العسكرية التحتية البنية "توسيع: قائالا  كرانيا،أو  يف وأسلحته قواته نشر من الناتو حلف بوتني )وحذر أمحر، خطاا  تعتربها فهي وهكذا
 احلمراء اخلطوط حيرتم ال إنه قال ابيدن جو األمريكي الرئيس أن بيد قوي"، رد إىل وسيؤدي لروسيا ابلنسبة أمحر خط أوكرانيا يف للناتو
 التخلي بوارد ليست احلالية كرانيةاألو  األزمة تدير وهي روسيا فإن ذلك لكل (،4/12/2021 بوست، نون. أوكرانيا بشأن طرف ألي
 أمريكا شغل أن ترى فإهنا ذلك وفوق وحتملتها، الغربية العقوابت جربت أن بعد خاصة والناتو، ألمريكا سائغةا  لقمةا  وتركها أوكرانيا عن

 أمريكية موارد من ذلك يلزم ما بسبب الناتو لعضوية أوكرانيا ضم على تقدم لن أمريكا أن مبعىن الصني، مواجهة هو اليوم الشاغل
 وزانا  تقيم ال روسيا أن كما ...الصني ملواجهة األقصى الشرق يف األمريكية اإلعدادات سيضعف ذلك إن إذ أوكرانيا، عن للدفاع
 هلا وات  م الدويل الظرف أبن تشعر روسيا أن مبعىن ابلطاقة، التزود مسائل يف كبري بقدر روسيا على واملعتمدة عسكرايا  قوة األقل ألورواب
 إىل حتتاج موسكو أن بلينكن أنتوين يمريكاأل نظريه الفروف، سريغي الروسي اخلارجية وزير أبلغ فقد هلذا. أوكرانيا يف النجاح لتحقيق

 "وهواا مضيف... الشرق حنو - ناتوال - األطلسي مشال حلف توسع وقف شأهنا من الغربية حدودها عند األمد طويلة أمنية )ضماانت
 .2/12/2021 يف الليبية، الوسط بوابة عنه نقلته كما "(،اا حتمياا مطلب اعتباره جيب ما



 تسليح يف يزيد الغرب أن ترى فروسيا أوكرانيا، يف التأزمي هذا وراء تقف اليت الروسي اجلانب من املطالب حقيقة هي هذه -7
 ذلك بعد يدفعها أن وميكن أوكرانيا، شرقي الروس االنفصاليني ستئصالال جيشها تقوية بعد أوكرانيا يدفع أن ميكن الغرب وأن أوكرانيا،
 ابلطائرات أوكرانيا تزويد )إن غرياسيموف، فالريي الروسي، األركان هيئة رئيس قال روسيا، على خطر كله وهذا القرم، جزيرة يف للحرب

 ابلقوة دونباس يف الوضع حلل كييف قبل من استفزازات أي لكن... خطرية خبطوات القيام إىل كييف سيدفع واملروحيات واملسريات
 جزءا القرم بقاء يف التشكيك عدم إىل أوالا  هتدف روسيا أبن تكشف احلالية األزمة فإن وهكذا. (9/12/2021 يت، آر. قمعها سيتم
 من اجلزء وحبكم كرانياأو  طةسل خارج كرانياو أ شرق يصبح أن الثاين واهلدف أورويب، أمريكي دويل ابعرتاف واقعاا  أمراا  ذلك تريد بل منها

 العسكرية املناورات بعد وخاصة لذلك، ضماانت حتتاج وأهنا الناتو إىل كرانياأو  انضمام منع هو أتثرياا  األكثر الثالث واهلدف روسيا،
 حلف أجراها اليت خريةاأل املناورات )إن حينها بوتني فالدميري الروسي الرئيس قال حيث األسود البحر يف وأوكرانيا الناتو بني املشرتكة

 ابجلدية بالده حتذيرات أيخذ ال الغرب أن ورأى احلدود، كل جتاوزت األسود البحر يف (NATO)" "انتو األطلسي مشال
 الناتو حلف قاذفات حتليق أن إىل الروسي الرئيس أشار موسكو، يف اخلارجية السياسة مسؤويل أمام ألقاها كلمة ويف. الكافية

 عرب الوضع يصعدون الغربيون "شركاؤان وقال. املسموحة احلدود كل يتجاوز بالده حدود من كيلومرتا 20 بعد ىعل اإلسرتاتيجية
 .(18/11/2021 نت، اجلزيرة. "استفزازية عسكرية مناورات وإجراء فتاكة حديثة أبسلحة كييف تزويد

 يف القمة عقدت وقد ابيدن، ألمريكيوا بوتني الروسي الرئيسني بني قمة بعقد روسيا ملطالب أمريكا استجابت -8
 أمريكا تطالب روسيا أبن القمة خالل وظهر الوحيد، يكن مل لكنه الرئيسي موضوعها األوكرانية األزمة وكانت 7/12/2021

 غزو على متأقد هي إن االقتصادية ابلعقوابت روسيا حتذر أمريكا أبن أيضاا  وظهر أوكرانيا، يف ترمسها اليت احلمراء ابخلطوط ابالعرتاف
 يف األمريكي العسكري التدخل أبن للقمة التايل اليوم يف أكد األمريكي فالرئيس ذلك، من أبعد هو ما أمريكا لدى وليس أوكرانيا،

 مثيالا، هلا روسيا تر مل اليت ابلعقوابت كثر مسؤولني لسان وعلى القمة قبيل هددت وأمريكا وارد، غري ألوكرانيا الروسي الغزو حال
 لديها ما أقصى وأن اخلصوص، هبذا األملان مع تتحدث وأهنا أملانيا، إىل الشمايل" "السيل خط يف الروسي الغاز تدفق منع عن ثتوحتد
 .الدوالر بغري أصبحت قد روسيا جتارة من الكثري أن مع اخلارجية املالية التحويالت نظام عن فيها الرئيسي والبنك روسيا قطع هو

 حىت روسيا الستفزاز األوكراين الرئيس دفع ميكنها فأمريكا عليها، ترتد أن ميكن أزمة يف نفسها حتشر روسيا أن جند وابلتدقيق -9
 حىت الناتو يف عضواا  دولةا  ليست فأوكرانيا أورواب، مع وتتورط األوكرانية األوحال يف فتتورط أوكرانيا غزو إال خيار أو جمال لروسيا يبقى ال

 الدول إلخضاع املربرات كامل ألمريكا ستوفر فإهنا أوكرانيا وغزت روسيا أخطأت ما وإذا عنها، للدفاع هتب أن أمريكا على يتوجب
 الذي الدولية األقطاب تعدد مع يتناىف الذي األمر، روسيا عدوانية أمام صفاا  الوقوف حبجة األمريكية العباءة حتت وإعادهتا األوروبية

 أمريكا فإن ألوكرانيا غزوها حال يف روسيا على األمريكي الضغط ابب فمن روسيا، تراه ال أفقاا  هناك أن كما. روسيا به تنادي
 من أمريكا مع بتجارهتا وهتديدها الصني على الضغط ميكنها إذ والصني، روسيا بني الناشئ التحالف لتفكيك جديدة أداةا  ستمتلك

 وإن كبرياا، هدفاا  كسبت قد تكون أمريكا فإن روسيا عن وابتعدت الصني خضعت فإن: كرانياأو  على املعتدية روسيا عن االبتعاد أجل
 جزيرة ويف بل أوكرانيا، شرقي ستالحقها أمريكا مطالب فإن غزوها بعد أوكرانيا من وانسحبت العقوابت أنواع ملختلف روسيا خضعت

 أورواب شرق لدول أمريكا أتجيج عن فضالا  هذا الويالت، عليها سيجر بل ألوكرانيا، غزوها من مكاسب أي من روسيا حيرم مبا القرم
 الذاكرة، عن ببعيدة ليست أفغانستان يف روسيا إهناك جتربة ولعل أوكرانيا، يف روسيا لضرب ومؤثر فعال عسكري دعم تقدمي على ومحلها

 !أفعاله مآالت يدرك ال لذيا كاألمحق أي عليها، وترتد هلا كبرياا  فخاا  تصبح قد أوكرانيا حول خطرة بلعبة تقوم روسيا فإن ذلك لكل
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 :يلي كما فاملسألة األمور، تتجه أين إىل أما -10

 خماطرها من للحد روسيا مع العالقات تلطيف تريد وهي أوكرانيا، غزو من روسيا ومنع املوقف لتربيد تسعى األوروبية الدول إن -أ
 مع مفاوضات يف روسيا اخنراط ىلإ تدعو وإيطاليا وأملانيا ففرنسا ة،معقول وأبسعار أورواب إىل الروسية الطاقة موارد تدفق استمرار وضمان
 الوزير، وشدد. روسيا مع العالقات حتسني يف ترغب بالده إن ماس، هايكو أملانيا خارجية وزير )قال ذلك ومن األزمة، حلل أوكرانيا

 لتسخني تسعى قد بريطانيا ولكن (،23/11/2021 يت، رآ. دونباس يف النزاع حل يف تقدم إحراز يتطلب ذلك حتقيق أن على
 إن كارتر نيكوالس اجلنرال الربيطاين اجليش أركان رئيس )قال! منه خرجت الذي ورويبألا لالحتاد السياسية املناكفة ابب من املوقف
 وقال (،13/11/2021 نت، اجلزيرة .وروسيا الغرب بني حرب بنشوب تنذر الباردة، احلرب منذ مضى وقت أي من أكرب خماطر هناك

 أال فعال أيمل إنه سي يب ليب كارتر نيك اجلنرال وأضاف. املنطقة يف صراع نشوب احتمال بشأن حذرين" نكون أن )"علينا كذلك
 هذه ومثل (،5/12/2021 سي، يب يب. االحتمال هلذا مستعدا يكون أن جيب الناتو أن أضاف لكنه روسيا، مع حرب هناك تكون

 .فعلية حرب نذر منها أكثر للتشويش هي بريطانيا من التصرحيات

 روسيا أرسلت وهلذا كرانية،و األ احلكومة خيوط من الكثري يف تتحكم فهي أمريكا، موقف هو حسماا  األكثر العامل لكن -ب
 ابلرد مريكاأ رأتخ   إن حىت خلطواهتا، تبع احللف دول أن اعتبار على غريها لدولة وليس ألمريكا أرسلتها أمنية، بضماانت الطلب رسالة
 وزير انئب رايبكوف سريغي قال موسكو )ويف: يقلقها التأخر هذا للحلف، كرانياأو  انضمام موضوع وخاصة األمنية الضماانت بشأن

 اجلزيرة ...والتصعيد للتعقيد وقابل صعب الوضع ألن مقرتحاهتا على سريع مريكيأ رد إىل حتتاج موسكو إن الروسي اخلارجية
 :هكذاو ، (20/12/2021

 هي ستكون روسيا كفة فإن الصني حول معها توافق دون أوكرانيا يف أمنية ضماانت روسيا إعطاء أمريكا قررت فإذا -
 خضعت قد تكون أمريكا ألن األمريكي املوقف ضعف من مزيد عن يكشف الضماانت هذه إعطاء وأن األزمة هذه يف الراجحة
 ..مريكاأ ملصلحة الصني مع روابطها فك يف روسي تنازل حيدث أن إال مستبعد وهذا ،ابلتربيد أورواب ملطالب وأصغت روسيا ملطالب

 ..خطتها حبال يف ُأوقعت أو وقعت قد تكون روسيا فإن أوكرانيا يف للحرب ودفعها روسيا توريط أمريكا قررت إذا وأما -

 حدثت إذا إال حدوثها املتوقع غري من كرانياأو و  روسيا بني الساخنة احلرب أن هو األرجح فإن األمور هذه وبتدبر -
 كرانياأو  شرق يف ناوشاتم حدوث من مينع ال احلرب توقع وعدم! هبا وتتورط احلرب فتبدأ روسيا هبا تنخدع جديدة تطورات

 ...فرتات على
 حتقيق على روسيا حتصل لن املقابل ويف ...الصني مع كلياا  روسيا روابط قطع على مريكاأ حتصل أن املتوقع غري من وكذلك

 يف الثالثة روسيا أهداف جتاه مريكاأ من مواقف تليني حيصل أن الوسط احلل يف الرأمساليني طريقة على ميكن بل... الثالثة أهدافها
 !ابإلايب الغنيمة من وتكتفي كرانيا،أو  مع احلدود على حشودها روسيا تفك مث ومن... الصني مع روسيا روابط ختفيف مقابل

 ـه1443 األوىل مجادى من عشر الثامن
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