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 الرحيم  الرمحن  هللا بسم

 سؤال  جواب
 وتداعياته  أبعاده  ألوكرانيا الروسي االجتياح

  روسيا  بي   خالف  جمرد  وليس  الغرب  مع  لروسيا  أزمة  حقيقتها  يف  هي  احلالية  رانياكو أ  أزمة  أن  إىل  املؤشرات  كل  تشري  :السؤال
 العاملية   احلرب  نشبت   حىت  بولندا   مث  ،1939  سنة  قطعة  عةقط  لتشيكوسلوفاكيا  النازية  أملانيا  ابحتالل  يشبهها  والبعض  رانيا،كو وأ

  ردود  وهل  عاملية؟  حرب  إىل  مؤديا   اليوم  حىت  واستمراره  رانياكو أ  على  24/2/2022  يف  روسيا  هجوم  يكون  أن  ميكن  فهل...  الثانية
  ع مستنق  يف  لتغرق  لروسيا  استدراج  هو  أو  اهلجوم؟  هذا  يناسب   العسكري  التدخل  دون  عقوابت  بفرض  وأورواب  أمريكا  من  الفعل

 . الشكر ولكم ذلك؟ من الغرض فما كان  وإن رانيا؟كو أ

 تساؤالت نستعرض األمور التالية: ال هذه حول الصورة تتضح حىت :اجلواب

 يف   روسيا  إبمكان  أن  ويرى   العظمة،  جنون  من  يعاين  الروسي  الرئيس  أن  للشك  جماالا   يدع  ال  مبا  املاضية  األايم  برهنت:  أوالا 
 الغرب  هبا  يتعامل  اليت  الالئقة  غري   الطريقة  مبرارة  ينتقد  فهو  أمريكا،  جبانب   عظمى   دولةا   الدولية  مكانتها  إعادة   الراهنة  الدولية  الظروف

  من  األمريكية   العسكرية  القواعد  إبزالة  ويطالب   شرقاا،  الناتو  حلف  تقدم  وينتقد   الدولية،  املسائل  يف  هتميشها  وينتقد  روسيا،  مع
 جنون   إىل  بوضوح  أشار  ومما  الشرقية،  أورواب  دول  من  وغريها  ورومانيا  بولندا  من  أي  ،1997  عام  بعد  للناتو  سبت انت   اليت  الدول

 :هذا العظمة

 فاضطر   بقليل،  ذلك  قبل  تركيا  رئيس  وكذلك  وماسياا،بلد  الئقة   غري   بطريقة  وإيران  وأملانيا  فرنسا  زعماء  بوتي  استقبل  -1
 املطار   وصوله  لدى  ماكرون  فرنسا  رئيس  من  الروسي  األمن  وطلب  الروسية،  االنتصارات  برموز  يئةمل  قاعات  يف  فرتة  النتظاره  بعضهم

  يف   زاراه  نيذالل  وبيالروسيا  كازاخستان  رؤساء  مع  ذلك  يفعل  مل  فيما  أمتار  ستة  مسافة  عنهم  متباعداا   وجلس  كوروان،  فحص  إجراء
 ! الصحفي   املؤمتر   قاعة   من   خيرجون   وهم   خلفه   يسري   أن   األملاين   املستشار   إىل   وأشار   نفسها،   الفرتة 

 دولة،   لتشكيل  أراضيها  من  أعطتها  روسيا  وأن  دولة،  ليست   أبهنا  رانياكو أل  فيه   لبس  ال  صريح  بشكل  املعلنة  بوتي  نظرة  -2
 ملنطقة ا  يف  يرى  ال   أنه  إىل  يشري  هذا  فكل  كييف،  يف  احلكم  حيتلون   ابلذين  حكامها   ووصف  عقود،  عرب  دوالر  مليار  150ـب  ودعمتها
 دول   من  بقوات  للزج  دفعته  اليت  هي  فيها  روسيا  ومركز  األوراسية  للمنطقة  النظرة  وهذه.  روسيا  سوى  وآسيا(   أورواب  )التقاء  األوراسية
 . .. عليها   للسيطرة   2022  بداية   فيها   حصلت   اليت   االنتفاضة   يف   كازاخستان   يف  اجلماعي األمن معاهدة

 الواسع   االنتقاد  رغم  أمريكا  من  أورواب  يف   لروسيا  األمنية  الضماانت  طلب   حي  كلها  بية األورو   الدول  إبهانة  بوتي  يبال  ومل  -3
 يرى  ألنه  بذلك  بوتي  قام  وقد  أوالا،  األوروبيي  بيد  أورواب  أمن  يكون   أبن  اندت  اليت  األخرى  الدول  وبعض  فرنسا  من  األمر  ابدئ
 ...الناتو تقود ال فرنسا أبن بوتي رد  لروسيا زيرته أثناء وساطةال ماكرون  عرض وحي األوروبية، للدول ال ألمريكا، نداا  نفسه

 هاتفي   اتصال   يف  28/2/2022  يوم  ماكرون  الفرنسي  نظريه  أبلغ  بوتي  الروسي  الرئيس  أن  بيان  يف  لن ميالكر   أعلن :  اثنياا 
 عن  وختليها  كرانية،و األ  ولةالد  سالح   ونزع  القرم،  على  روسيا  بسيادة  "االعرتاف:  وهي  احلرب  لوقف  روسيا  شروط  بينهما  جرى

  : التايل  22/12/2021  بتاريخ  سؤال  جواب  يف  ذكران  ولقد  (،28/2/2022  برس  )فرانس  احليادي"  وضعها  وضمان  انزيتها،
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  واقعاا   أمراا   ذلك  تريد  بل  منها  جزءا  القرم   بقاء  يف  التشكيك  عدم   إىل  أوالا   هتدف  روسيا  أبن  تكشف  احلالية  األزمة  فإن  "وهكذا
 الثالث   واهلدف  روسيا،  من  اجلزء  وحبكم  أوكرانيا  سلطة  خارج  أوكرانيا  شرق  يصبح  أن  الثاين  واهلدف  أورويب،  أمريكي  ويلد  ابعرتاف

 ذلك  على شويغو سريغي الروسي الدفاع وزير أكد  وقد. لذلك" ضماانت حتتاج وأهنا الناتو إىل أوكرانيا  انضمام منع هو أتثرياا  األكثر
 التوقف   الغربية  الدول   على  جيب .  أهدافها  حتقق  حىت  أوكرانيا  يف  اخلاصة  العسكرية  العملية  ستواصل  سلحةامل  بالده  قوات  "إن:  قائال
 يف  األوكراين  الشعب   يستخدم  الغريب   العامل   إن.  الناتو  يف  األعضاء  غري  السابق  السوفيايت  االحتاد  دول  يف   عسكرية  منشآت  بناء  عن

.  (1/3/2022  )األانضول  الغربية"   الدول  تشكله   الذي  العسكري  التهديد  من  اروسي  محاية  هو  املهم  الشيء.  روسيا  ضد  القتال
 فمن   وهلذا  والغرب،  روسيا  بي  مريرا  صراعا  وستشكل  حديثا،  نشأت  اليت  العاملية  األزمات  أكرب  من  هي  األزمة  هذه  فإن  هنا  ومن

  فإن   وهلذا...  الشروط  هبذه  الغرب   يقبل  أن  بعداملست  ومن...  فظيعة  فخسارهتا  وإال  أهدافها  حتقق  حىت  روسيا  تتوقف  أن  املستبعد
 الروسية   الرائسة  ابسم  املتحدث  أعلن  فقد.  النووي  ابلسالح  التهديد  كان  حىت  األزمة  هذه  شدة  من  فاقمت   احلالية  الظروف

  )اتس   وصريح"  واضح  قتايل  أتهب   حالة  يف   الروسية  االسرتاتيجي  الردع  قوات  بوضع  أمر  بوتي  فالدميري  "الرئيس  أن  بيسكوف
 اهلجومية   القوات  إىل  االسرتاتيجية  الردع  قوات   وتنقسم.  اهلجومي  وليس  الدفاعي   النووي  السالح  تشمل   وهي  (28/2/2022

 وأسطويل  االسرتاتيجية  الصواريخ  قوات  "وضعت   أهنا  الروسية  الدفاع  وزارة  وأعلنت .  االسرتاتيجية   الدفاعية  والقوات  االسرتاتيجية
  وزير  لسان  على  روسيا  وأكدت  (28/2/2022  الروسية  )نوفسيت  أتهب"  حالة  يف  االسرتاتيجي   ريانوالط  اهلادئ  واحمليط   الشمال

  ابلنسبة   أساسية  أمهية  له  الناتو  دول  جانب   من   قانونيا  امللزمة  األمنية  الضماانت  حتقق  "إن:  بقوهلا  مطالبها  الفروف  سريغي  خارجيتها
 مقاومة   األوكرانيون   أبدى  إذا  إال  احلال،  هذه  يف   أهدافها  عن  روسيا  نب جا  من   تراجع  يوجد  ال   وهلذا.  ( 1/3/2022  )اتس  لروسيا"
 ...املاضي القرن من الثمانينات يف السوفيايت االحتاد ضد األفغان اجملاهدون فعل كما  مقاومتهم يف واستمروا شديدة،

 :واالستفزاز ابخلديعة راينكو ألا ستنقعامل  إىل روسيا الستدراج الوسع بذلت  أمريكا أن  الواضح من  إنه: األمريكي املوقف :اثلثاا 

 تستفزها  أوكرانيا  حكومة  فجعلت   أوكرانيا،  يف  توريطها  على  فعملت   األمنية  ابلضماانت  روسيا  ملطالب   أمريكا  تستجب   مل  -1
 صحفي   مؤمتر  خالل   ابيدن  قول  ذلك  فمن  أمريكا،  تصرحيات  االستفزاز  هذا  من  وزاد  دونباس،  منطقة  على  شرقها  يف  هجمات  بشن
 ما   على  يعتمد  وهنا  ابلغزو،  قامت   إذا  ستحاسب   روسيا.  بشيء   يقوم  أن  بد  ال  سيتحرك،  )بوتي(  أنه  "ظين  19/1/2022  يوم

  )سي   الشامل"  الغزو  عكس  ابهظا  مثنه  يكون  ال  قد  أوكرانيا  يف  روسيا  جانب   من  بسيطا  توغال  كان  إن  خمتلفا  األمر  سيكون  ستفعله،
 األخضر  الضوء  يعطي  ابيدن  "إن  تسمه  مل  األمريكية  إن  إن  سي  لشبكة  أوكراين  ولمسؤ   قال  ذلك  فعقب   (2022/ 20/1  إن  إن

  حالة ذهول من تلك التصرحيات"!يف كييف  إن. أوكرانيا لدخول بوتي الروسي للرئيس

  تتدخل   إذا  تتدخل  لن  "أمريكا  أن  ابيدن   األمريكي  الرئيس  أعلن  أوكرانيا،   ضد  الروسية  العسكرية  العملية  بدأت  وعندما  -2
 وقد   ،أملانيا"  إىل  أمريكي  جندي  آالف   7  حنو  "إرسال  عن  وأعلن  ،ستتدخل"  الناتو  دول  يف  تدخلت   إذا  ولكن  أوكرانيا،  يف  روسيا
 وقال.  روسيا  على  عقوابت  حزمة  عن  أعلن  كما.  ورومانيا  وبولندا  أملانيا  يف  أمريكي  جندي  آالف  5  حنو   أمريكا  نشرت  أن  سبق

 )اجلزيرة  الشرق"  يف  احللفاء  وطمأنة  الناتو  حلف   يف  حلفائنا  عن  للدفاع  بل  أوكرانيا،  يف   للقتال  وابأور   إىل  تذهب   مل  "قواتنا  ابيدن
 دون  ستحول  ولكنها   روسيا  ضد  قتال  أي  يف  تنخرط  لن  بالده  قوات  "إن:  قائال  االحتاد  خطاب  يف  ذلك   وأكد  (،24/2/2022

 )اجلزيرة   الناتو"  يف  عضو  دولة  أي  أراضي  من  شرب  كل  عن  وستدافع.  أخرى  أوروبية  دول  حنو  غراب  الروسية  القوات  تقدم
 التصرحيات  فهذه.  وكندا  األوروبية  الدول  فعلت   كما  الروسية  الطائرات  أمام  للحلف  اجلوي  اجملال  إغالق  عن  وأعلن  ( 2/3/2022
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 للناتو  تصرحيات  ذلك وتبع .ومواصلتها أوكرانيا يف العسكرية بعمليتها القيام على تتشجع وجعلتها روسيا أغرت األمريكي الرئيس من
:  1/3/2022  يوم  وارسو  العاصمة   يف  البولندي  الرئيس  مع  صحفي  مؤمتر  خالل  ستولتربغ  ينس  للناتو  العام  األمي  فقال  ابلتبعية،

  احللف   إن.  إليها  جندي  أي  يرسل  ولن.  ألوكرانيا  العسكري  الدعم  أنواع  كل   سيقدم  ولكنه .  النزاع  هذا  يف   طرفا  يكون  لن  "الناتو
 روسيا"   على  ابهظة  كلفة  فرضوا  الناتو  وحلفاء  اإلمكان  قدر  أوكرانيا  مساعدة   حناول.  روسيا  مع  املواجهة  إىل  يسعى  وال  اعيدف

 ...ابلضبط األمريكي  ابلرأي ينطق وهو (3/2022/ 1 )األانضول

  األمريكي   اخلارجية   زيربو   الفروف  خارجيتها  وزير  اجتماع  تنتظر  روسيا  فكانت   ابستفزاز،  روسيا  مع   تتعامل  أمريكا  كانت   -3
 ألغى  أنّه  الثالاثء  أمس  بلينكن  أنتوين  األمريكي  اخلارجية  وزير  )أعلن  الزيرة  ألغى  بلينكن  ولكن  2022/ 24/02  جنيف  يف   بلينكن
  اهلا وإرس  أوكرانيا  شرق  يف  االنفصاليتي  ابملنطقتي  موسكو  اعرتاف  بعد  الفروف  سريغي  الروسي  ونظريه  بينه   مقّرراا   كان  الذي  اللقاء
 بدأ،  الغزو  أنّ   رأينا  وقد  "أما  واشنطن  يف  كوليبا  دميرتو  األوكراين  نظريه  مع  مشرتك  صحايف  مؤمتر  خالل  بلينكن  وقال.  إليهما  قوات

 قد   وهذا  .م(23/02/2022  البيان  الراهن"  الوقت  يف  نلتقي  ألن   بتااتا   معىن  فال  دبلوماسي،  خيار  أي  بوضوح  رفضت   روسيا  وأن
 ألوكرانيا   روسي  غزو   من  مستفز  بشكل  تتواتر  األمريكية  التحذيرات  أخذت  مث.  روسيا  استفز  مث  ومن  قده،ع  قبل  االجتماع  أفشل
  أوكرانيا،   لغزو  يدفعها  وكأنه  لروسيا  مستفزاا   واشنطن  عن  يصدر  ما  كل  فكان  أوكرانيا،  غزو  تنوي  ال  أبهنا  روسيا  تعلن  كانت   فيما

 ويف.  الناتو  يف  عضواا   ليست   األخرية  ألن  أوكرانيا  يف  حتارب  لن  أبهنا  عديدة  مرات  إبعالهنا  الغزو  حنو  روسيا  دفع  يف  أمريكا  وزادت
  "ستينغر"   خصواري  شحنات  ومع   يوم،  كل  األمريكية  الطائرات  تنقلها  ألوكرانيا  جديدة   أسلحة  شحنات  من   أمريكا  تزيد  نفسه  الوقت 

 !الدروع ومضادات األمريكية

 الشعور بذلك  فزادت  استخباراتية معلومات على مبين تعلنه  ما وأن الروسي الغزو ببقر  إعالانهتا وترية  من أمريكا زادت مث  -4
 خارجيته  ووزير  ابيدن،  األمريكي  الرئيس  عن  يصدر  ما  وقع  على  بساعة  ساعة  الروسي  الغزو  يرتقبون  اجلميع  وأصبح  ابخلطر،  الدويل
 سحب  قررت  حي  أوكرانيا  يف  احلرب  خماطر  من  أمريكا  تزاد  كما.  األمريكية  الصحافة  ومن  بل  ابمسهم،  واملتحدثي  الدفاع  ووزير

  جزء  هم  األمريكيون  املوظفون  وهؤالء  واالنفصاليي،  أوكرانيا  بي  عليها  املتنازع  دونباس  منطقة  يف  التماس  خط  مراقبة  بعثة  يف  موظفيها
: الروسية  اخلارجية  ابسم  اطقةالن  زاخاروفا  فقالت   سحبهم،  من  شديد  خبطر  روسيا  شعرت  وقد  األوروبية،  األمن  حفظ  بعثة  من

.  "األمنية  الظروف  "تفاقم  بدعوى  أوكرانيا،  يف  للمنظمة  اخلاصة  الرقابة  بعثة  يف  املوظفي  مواطنيها  سحب   قررت  الدول"  بعض")
 جهاتؤج اليت العسكرية اهلستريي إىل عمدي  بشكل البعثة "جر  من حمذرة موسكو، قلق ابلغ  تثري القرارات هذه أن زاخاروفا وأضافت 
  الصراع   أتجيج  تريد  أمريكا  أن  رأت   رمبا  روسيا  أن  مبعىن.  (13/2/2022  البلد،  صدى.  "حمتمل  الستفزاز  كأداة  واستغالهلا  واشنطن
 . 2015 منذ  التربيد حتت  الواقع الصراع ذلك دونباس، يف  للغاية احلساس

  بديالا   األوروبية  للقارة  الغاز  تقريباا   أّمنت   قد  أبهنا  أمريكا  إبعالن  لروسيا  األمريكية   االستفزازات  يف  الزيدة   هذه  تزامنت   وقد  -5
 من  روسيا  حرمان  مبعىن  ابحلرب،  األوكرانية  توريده  أانبيب   تتأثر  أن  أو  روسيا  تقطعه  أن  يتوقع  الذي  روسيا  من  الطبيعي  الغاز  عن

 وأييت   اآلجلة،  الغاز  عقود  أصحاب  ييالياابن  خاصة  آسيا  مستوردي  ومن  والقطري  األمريكي  الغاز  من  بدائل  وإجياد  األوروبية  السوق
 حتصل   للغاية  خطرية  أحداث  هناك  كانت   مث...  أقل  الطبيعي  للغاز  احلاجة  تكون  حيث   الربيع  واقرتاب  الشتاء  ظل  خفة  ظل  يف  ذلك

  وأهنا  وريل،الك  جزر  يف  الروسية  اإلقليمية  املياه  دخلت   أمريكية  نووية  غواصة  أبن  الروسي  اجليش   أعلن  فقد  الروسي،  الشرق  أقصى  يف
 املياه   خلارج  دفعها  عملية  وأن  الرتاجع،  على  إلجبارها  خشونة  أكثر  طرقاا   استخدمت   روسية  سفناا   وأن  الروسية  للتحذيرات  تستجب   مل
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  تزال   وال  الثانية  العاملية  احلرب  إابن  روسيا  احتلتها  يابنية  جزر  هي  هذه  الكوريل  وجزر.  ساعات  3  استغرقت  قد  الروسية  اإلقليمية 
 لوقف   اتفاقية  أي  توقع  مل  1945  سنة  ومنذ  طوكيو  فإن  الياابنية  املطالب   هلذه  روسيا  استجابة  عدم  وبسبب   هبا،  تطالب   ابناليا

 زاد  قد  روسيا  أن  ذلك  معىن  وكان.  روسيا  مع  حرب  حالة  يف  1945  ومنذ  تزال   ال  رمسياا   الياابن  أن  مبعىن  روسيا،  مع  النار  طالقإ
 ا ابلياابن الحتالل جزر الكوريل؟ كأمري تدفع  فهل أمريكا، من خوفها

  غرقاا   األوكرانية  األوحال  يف  روسيا  تغرق  حىت  خطوة  خطوةا   منه   واملزيد  والتصعيد  االستفزاز  اجتاه  يف  األمور  تستمر  وهكذا  -6
 كوقف   وروبيةاأل  االستفزازات  معهما   وتنجر  الربيطانية  االستفزازات  ومعها  األمريكية  االستفزازات  تستمر  احلي  ذلك  وحىت  كبرياا،
 تكتفي   بل  فعاالا،  هتديداا   روسيا  هتدد  ال  فهي  أوكرانيا،  يف  ابحلرب  لروسيا  أمريكا  إغراء  ويستمر  انحية،  من  سرتمي"  "نوردـل  أملانيا

 انحية   ومن!  ألوكرانيا  "انجح"  لغزو  متهد  أبهنا  الروسية  العسكرية  التحضريات  بلينكن  خارجيتها  وزير  ويسمي  ابلعقوابت،  النية  إبظهار
 تكديس   من  يزيد  الذي  األمر  التسليح،  من  ابملزيد  الغرب  من  أوكرانيا  مطالب   وتزيد  للناتو  ابالنضمام  أوكرانيا  مطالب   تزيد  اثنية

  حول   األمنية  خماطرها   لعالج  لروسيا  املفتوح  الوحيد  الباب  يكون  حىت  ذلك   ويستمر  تكديسها،  يف  وتسارع  روسيا  على  املخاطر
 روسيا   أن  يبدو  ال  املسار  وهذا  لروسيا،  أوكرانيا  بتفخيخ  تقوم  اليت  أمريكا  تريده   ما  هذا.  املستنقع   يف  الغرقو   واحلرب  االجتياح  أوكرانيا

 !الغبية خطتها  حبال يف وقعت  أن بعد اليوم وقفه على قادرة

 يوم  ألورواب،  أسود  يوم  هذا  أبن  22/2/2022  بوريل  ب يجوز   األورويب  لالحتاد  األعلى  املمثل  قال  :ورويبألا  املوقف:  رابعاا 
 اسرتاتيجية   منافسة  يف  دخلنا  أبننا  أيم  قبل  جونسون  بريطانيا  وزراء  رئيس  وقال  ولوغانسك،  دونيتسك  جبمهورييت  روسيا   اعرتفت 
 . النووية اتديدالته منها يستثىن وال االحتماالت كل  أمام مفتوحاا  الباب جيعل ذلك كل  كامل،  جليل متتد قد روسيا مع جديدة

 الرئيس   فقام  معها،  وأملانيا  فرنسا  يف  زعماؤها  تواصل  وقد  روسيا  مع  واالتفاق  الوضع  هتدئة  أورواب  ولت حا  فقد   ذلك  ومع
 فقد   أوكرانيا،  يف  الروسية  العسكرية  العملية  بعد  وآخرها  بوتي،  مع  عدة  مرات  هاتفيا  تباحث   وقد  موسكو،  وزار  ماكرون  الفرنسي

  وقف  دخول  أتكيد  وأعاد  أوكرانيا،  على  الروسي  اهلجوم  وقف  الدويل  اجملتمع  طلب   احملادثة  يف  "كرر  ماكرون  أن  اإلليزيه  قصر  أعلن
  التحتية   البىن  مجيع  على  واحلفاظ  سكنهم  وأماكن   املدنيي  على  واهلجمات  الضرابت  مجيع  ووقف  التنفيذ،  حيز  النار  إلطالق  فوري
 قام   فقد  زتشول  والف أ  األملاين  املستشار   كوكذل  (28/2/2022  برس  )فرانس  كييف"  جنوب  طريق  خصوصا   الطرق  وأتمي  املدنية
  األمن   أن  األوروبيي  مجيع  بل  األملان  حنن  لنا  ابلنسبة   فيه  شك  ال  مما":  قائال  هناك  من  وصرح  بوتي  مع  وتباحث   موسكو  بزيرة

 الراهنة  األزمة  لتسوية  الفرص  أن  على  الروسي  الرئيس  مع  عليه  اتفقنا  ما  وهذا ...  فقط  معها  وإمنا  روسيا  ضد  حتقيقه  ميكن  ال  املستقر
 أمريكا  أرادت  كما  أوكرانيا  أزمة   يف  ابلفعل  أورواب  تورطت   فقد  ذلك  ورغم  (15/2/2022  اليوم  )روسيا  ماثلة"  زالت   ما   أورواب  يف

  وفرض  املتطورة، واألسلحة العسكرية ابملعدات هلا ودعمها كامل،   بشكل أوكرانيا  جبانب  وقوفها عن اإلعالن إىل اضطرت فقد. ذلك
 على  شولتز  والفأ  األملاين  املستشار  قال.  جنود  إرسال  دون  شاملة  حرب  شن  إىل  تصل  اجملاالت  خمتلف  يف  روسيا  على  وابتعق

 ما   منذ   نشأ  الذي  احلال  يهدد  إنه  حتول،  نقطة  يشكل   أوكرانيا  على  الروسي  العدوان   "إن:  26/2/2022  يوم  تويرت   موقع  يف  حسابه
. الغازي"  بوتي  عبث   عن  الدفاع  يف  نستطيع  ما  بقدر  أوكرانيا  نساعد  أن  علينا  جانبنا  من  الوضع  ذاه  يف...  الثانية  العاملية  احلرب  بعد

 غزو  "مع  األملاين  الربملان  أمام  شولتز  وقال.  ستينغر  طراز  من  جو  أرض  صاروخ  500و  صواريخ  قاذفة  ألف  إرسال  أملانيا  وقررت
 قطاعنا  يف  احمللي  انجتها  إمجايل  من  %2  من  أكثر  عام  بعد  وعاما  وصاعدا  ناآل  من  ستستثمر  أملانيا.  جديدة  حقبة  يف  أصبحنا  أوكرانيا

  قادر   ومتطور  وحديث   قوي  جيش  إىل  التوصل  هو  اهلدف.  العام  هذا  العسكرية  املعدات  يف  يورو   مليار  100  ستستثمر.  الدفاعي
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  الغاز  خبط  العمل  وقف  الروسية  يةالعسكر   العملية  عقب   أعلن  وقد   ،(27/2/2022  برس  )فرانس  عليه"  يعتمد  بشكل  محايتنا  على
 األورويب   االحتاد  يف  واألمن  اخلارجية  العالقات  مسؤول  وأعلن  .البلطيق  حبر  عرب  أملانيا  إىل  روسيا  من  ميتد  الذي  "2الشمايل  "السيل
  يورو   مليون  450  بقيمة  أسلحة  بينها  أوكرانيا  إىل  عسكرية  مساعدات  تقدمي   قرر  "االحتاد  أن  27/2/2022  يوم  بوريل  جوزيب 

. الدويل"  احلكومي  الصندوق  ومن  أورواب،  يف  السالم  إرساء  صندوق  من  ستمول  وأهنا.  يورو  مليون  50  بقيمة  وقاية   ومعدات
 "العقوابت   ميشيل  شارل  األورويب  اجمللس  رئيس  قال  بروكسل،  يف  األورويب  د الالحت  طارئ  اجتماع  ويف  (،28/2/2022  )األانضول

: بوريل  جوزيب   األورويب  االحتاد  يف  اخلارجية  مسؤول  وقال  حريتنا"  عن  للدفاع   مستحق  مثن  هذا  لكن  أيضا  علينا  أتثري  هلا  سيكون
 والتعاون"  الوحدة  على  قبل  ذي  من  أكثر  جتربها  اليوم  هاءإزا  أورواب  تقف  اليت  الكارثة.  ألورواب  جديدة  جيوسياسية  والدة  أمامنا  "نرى

 هنا  ومن.  (1/3/2022  )اجلزيرة  أوكرانيا"  يف  احلرب  خالل  احملك  على  أورواب  ري"مص  الين  دير  فون  األوروبية  املفوضية  رئيسة  وقالت 
  التهديد   حتت   وجعلتها  الثانية  العاملية  احلرب  انتهاء  منذ  عاشتها  اليت   السلم  حالة  قلبت   اليت  احلرب  هذه  يف  تورطت   قد  أورواب  أن  نرى

 من  % 40  حنو  على   حيصل  األورويب  االحتادف.  ونفط  غاز  من  طاقةال  ملوارد  فقداهنا  بسبب   الكبرية  االقتصادية  خسائرها  عدا  الروسي،
  كان   إذ.  أقل  وجبودة  ابهظة  بتكاليف   غازها  على  لالعتماد  إليها  أورواب  حتول  يف  أمريكا  وترغب   روسيا،  من  النفط  من  %27و  الغاز
 املستشار  مع  الصحفي  ؤمترامل  يف   بوتي  وصرح.  %25  بنحو  أقل  وبتكلفة  اخلارجي  الطلب   ثلث   هلا  سيوفر  2الشمايل  السيل  خط

 يستلم  منزليا  أو  صناعيا  مستهلكا  أكان  سواء  األملاين  "املستهلك:  قائال  األملان  على  نهمتنّ   ومظهراا   هلما  اجتماع  آخر  يف  شولتز  األملاين
  بسعر   الغاز  لشراء  استعداد  على   هو  هل  ويقول  حمفظته  األملاين  املواطن  ليتفقد  احلايل(،  السعر  )من  مرات  خبمس  أقل  روسيا   من  الغاز
 أملانيا   تتلقى  الذي  1الشمايل  السيل  مشروع  دعم  الذي  شرودر  األسبق   األملاين  املستشار  يشكر  أن  جيب   لذلك  مرات،  5-3  أعلى
 أملانيا   أن  بوتي  وذكر  (15/2/2022  اليوم  )روسيا.  آجلة"  بعقود   الغاز  هذا  توفري  ويتم  الغاز  من  مكعب   مرت  مليار  55  حوايل  عربه

 جبانب   ضدها  تقف  وال  روسيا  مع  تتعاون  أبن  أورواب  إلغراء  إال  ذلك  بوتي  يفعل  وما.  الروسية  السوق  من  %60  ىعل  تستحوذ
 روسيا نفسها آمنة من جهة أورواب.  تبقي حىت فيها تطمع ال روسيا أبن وطمأنتها أمريكا

  على   أبن  إبعالهنا  روسيا  الصي  ندتسا  فقد  املسألة  هذه  يف  كثريا  روسيا  مع  الصي  تقاربت   لقد  :الصيين  املوقف:  خامساا 
 الروسي  الرئيس  قام  أوكرانيا  حول  الروسية  للسياسة  الدويل  الدعم  وحلشد  اجلد،   حممل  على  األمنية  روسيا  مطالب   أخذ  الغربية  الدول
  مع  يسهارئ  وقعه  مشرتك  بيان  يف  الصي  وأعلنت   ،2/2/2022  الصيين  الرئيس  مع  واجتمع  الشتوية(  )األلعاب  بكي  بزيرة  بوتي

 اهليمنة  مواجهة  يف  مواقفهما  بوحدة  والصي(  )روسيا  الدولتان  وأعلنت   للناتو،   أوكرانيا  انضمام  تعارض  أبهنا  بوتي  الروسي  الرئيس
  الستثمار   كبريةا   عقوداا   ووقعتا  تدشينها،  مت  قد   الدولية  العالقات  يف  جديدة  حقبة  أبن  وقالتا  الدولية  األقطاب  بتعدد  اتواند  األمريكية

 تنتظر   الصي  أن   فيظهر  ذلك  ومع  .العام  يف  دوالر  مليار  200ـل  ورفعه  بينهما  التجاري  التبادل  وزيدة  ونفطها  روسيا  غاز  يف  صيال
 تعلو  األصوات  وبدأت .  اتيوان  لضم  مماثلة  خبطوة  ستقوم  كانت   إذا  وعما  أوكرانيا  يف  لروسيا  ابلنسبة  األمور  عليها  ستصري  اليت  احلال

  على   العقوابت  الصي  رفضت   وقد.  تويرت  من   الصينية  النسخة  على  وذلك  اآلن"  اتيوان  الستعادة   فرصة  أفضل  هنا"إ  ابلقول  الصي  يف
 قرار  ملشروع  النقض  حق  استعمال  عن  امتنعت و   ابلقوة  اتيوان  على  لالستيالء  حتركت   إذا  مماثلة  معاملة  تواجه  ال  حىت  وذلك  روسيا
 حق   تستعمل  مل  عندما  روسيا  تؤيد  ال  أهنا  فظهرت  عليها،  غربية  محلة  تتقي   حىت  التصويت   عدم  وآثرت  الروسي،  العدوان  يدين

 تقدر  ولكنها  أمريكا  على  اللوم  وتلقي  ألوكرانيا  غزوها  يف  روسيا   تنتقد  مل  ،الصي  أي  ،أهنا   علما.  روسيا  يدين   قرار  ملشروع  النقض
 يدعو  احلالية  ابألزمة  يتعلق  "فيما:  األوكراين  نظريه  مع  ثةحماد  يف  يي   وانغ  الصي  خارجية  وزير   قال.  األراضي  ووحدة  االستقرار  مبدأي
 سياسية"   تسوية  إىل  البناءة  الدولية  اجلهود  مجيع  ويدعم  املفاوضات   طريق  عن  حللها  سبيل  إجياد  إىل  وروسيا  أوكرانيا  الصيين   اجلانب 
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  العقوابت   تؤيد  ال  فقط  ليس  الصي":  فقال  للعقوابت  بالده   معارضة  أعلن  قد  الصيين  اخلارجية  وزير  وكان  (1/3/2022  )اتس
 ( 27/2/2022لقانون الدويل" )اتس ا مع تتعارض اليت  اجلانب  األحادية العقوابت أكرب بشكل وتعارض بل املشاكل حلل كوسيلة

 :اخلالصة: سادساا 

  حملية   راتتوت  أمام   روسيا  سيجعل  وهذا...  ألوكرانيا  كامل  شبه  أو  كامل  ابجتياح  روسيا  بتوريط  أمريكا  )جنحت(  لقد  -1
 ملناطق   جتاوزته  أم  رانياكو أ  شرق  ابحتالل  أكتفت   سواء  لسنوات،  وذلك   كذلك،  عسكرية  تكون  وقد  واقتصادية  سياسية  واهتزازات

 ...احلكم يف  بوتي استمرار  يف يؤثر أن يستبعد وال... بعضها أو كلها  رانيا،كو أ يف أكرب
 بضغوط   الدولية  احلملة  اتسعت   فقد!  السقوط  حد  يصل  مل  نإ  االهتزاز  هذا  سيشمله  الدويل  روسيا   وضع  فإن  وكذلك  -2
  دول   على  هجماهتا  تناست   أو  وأورواب  أمريكا  نسيت   نفسه  الوقت   ويف  سيادة،  ذات  دوالا   هتاجم  روسيا  أن  إبراز  يف   أوروبية  مث  أمريكية

ة، وال يقيمون وزانا حلياة واحد  شكاةم  من  يصدرون  وأورواب،  وأمريكا  روسيا  الدول،  هذه  فكل...  فريقياأو   آسيا  يف  سيادة  ذات  كثرية
 بشر!

 على  النازية  أملانيا  هجوم  بعد   الثانية  العاملية  احلرب  كانت   كما  اثلثة  عاملية  حرب  إىل  اهلجمات  تلك  تؤدي  أن  أما  -3
  نفكي  ال  حدوثها  أن  وذلك...  ما  حد  إىل  خمتلف  فاألمر  السؤال،  يف  جاء  كما  1939  سنة  قطعة   قطعة  واحتالهلا  فاكياو لتشيكوس

 ليس   فهذا  غريهم  يدمر  ألنه  ليس   تنفيذه،  قبل  مرة  ألف  فيه  يفكرون   وقد  الدول،  هذه  يف  موجود  السالح  هذا   ألن  النووية  احلرب  عن
 مع  هلا  مقابلة  يف  اجلزيرة  نشرت  وقد!  غريهم  أضر    وإن  حىت  ينفعهم  ما  إال  عندهم  قيم  فال  يصيبهم،  قد  ألنه  بل  عندهم،  وزن  له

 الدول   قادة  إن  الفروف  قال  اثلثة،  عاملية  حرب  وقوع  خطر  عن  سؤال  على   وردا)  2/3/2022  يف  وسيا ر   خارجية  وزير  الفروف
  أن  إىل  مشريا  فيها،  منتصر  وال  نووية  ستكون  ألهنا  العاملية،  احلرب  تشتعل  أال  جيب   أبنه  إعالن  على  وقعوا   العضوية  الدائمة  اخلمس
 هذا  والفروف  ( .الثالثة  العاملية  للحرب  الوحيد  البديل  كانت   روسيا  ىعل  العقوابت  إن  قال   من  هو  ابيدن  جو  يمريك األ  الرئيس

 هذا   اجلزيرة  نشرت!  غريها  من  قريباا   عنها  بعيداا   الناتج  الضرر  دام  ما  نووية  حمطة  قصف  من  مانعاا   دولته  جتد  ال  القول  هذا  صاحب 
 حريق   نشوب  إىل  أدى  روسي،  قصف  عن  وكرانيا أ   حتدثت   حيث   زابوروجيا،  مدينة  يف  النووية  احملطة   شهدته   األبرز  احلدث ):  اليوم
 الروسية   الدفاع  وزارة  اهتمت   بينما  األوكرانية،  الرواية  حسب   فيها،  العاملي  بي  ضحاي  أوقع  ذلك  لكن  الحقا؛  عليه  السيطرة  متت 

 ( 2022/ 4/3يرة اجلز  ...ابملسؤولية األوكرانية القوات
  يعيد   التاريخ  إن ...  مغيث   فال  استغاث  وإذا  الضعيف،  أيكل  القوي  غاب،  وحوش  اليوم،  عامل  يف  الكربى  الدول  هي  هذه  -4
 هللا  أنزل  مبا  حكم:  أوله  صلح  مبا  إال  يصلح  ال  األمر  وهذا  ابألمس،  والروم  الفرس  صراع  يعيد  اليوم  الكربى  الدول  راعصو   نفسه،
 َعَلى   ِخاَلَفةا   َتُكونُ   ثُم »:  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا   رسول  هبا  بشران  اليت  اخلالفة  تعود  مث  ومن  ،املظلوم  ويُنصف  الضعيف  فُيحمى  هللا،  سبيل  يف  وجهاد
َهاجِ  ةِ   ِمن ْ  يف   العمال  كنز  أخرجه  فيما  الصديق   بكر  أبو  الراشد  اخلليفة  قال  كما  منه  احلق  يؤخذ  حىت  ضعيفاا   القوي  فيها  ويكون  « الن ُّبُ وم

  وأثىن   هللا  فحمد  ملسو هيلع هللا ىلص  النيب  مقعد  من  مرقاة  ل فنز   املنرب   صعد  بكر   أبو  بويع  ملا:  قال  عكيم  بن  هللا  عبد  عن:  واألفعال  األقوال   سنن
 وهكذا   (...ِمْنهُ   قم َوَأنم َأقْ َواُكْم ِعْنِدي الضمِعيُف َحَّتم آُخَذ َلُه ِبَقِِِّه، َوَأنم َأْضَعَفُكْم ِعْنِدي اْلَقِويُّ َحَّتم آُخَذ الَْ ...):  قال  مث  عليه،
 .﴾الرمِحيمُ  اْلَعزِيزُ  َوُهوَ  َيَشاءُ  َمنْ  يَ ْنُصرُ  اّللمِ  بَِنْصرِ  * ْلُمْؤِمُنونَ ا يَ ْفَرحُ  َويَ ْوَمِئذ  ﴿ اإلسالم دار  يف اخلري ينتشر
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