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 ملخص باللغة العربية
 

ةحزن  ةحنكرةنة  ةلثالة  نةلتي بعأ  نلذ إعالن أنكرةنةا في ةلرةبك نةلد ريل نل فبرةار بعء  اتلانا ةلكتاب
زن  ةحنكرةنة  نوسكو لدولختها ةلدسكري  في أرةضخها. ننل هلا فإن ةلعرةس  الالب سل ةهتوانها على تثلخل ةح

ما هو مستقبل النسق الدولي في ضوء تطورات الح ب ال وسية بغة  ة،ساب  على تساؤا رئةسي اتوثل في: 
 األوك انية؟  -

ةلسةاق  التمهيدي الفصلتوهخعي؛ حخث اتلانا  نفالل فالواإلى خوس   ةلكتاب القسمنبلاء على ذلك 
نسة  ةحنكرةنة ا نقع خلس ةلوثور إلى أن طبةد  ةلدالقا  ةلتاريخي لألزن  ةحنكرةنة  نطبةد  ةلدالقا  ةلر 

ةلتاريخة  ةلودقع  نا بخل ةلبلعال كانت سبًبا رئةسًةا فةوا آلت إلةا ةحنور نل ةلالرةع ةلعةئر حالًةا؛ حخث كانت 
أنكرةنةا سزء نل ةالتثاد ةلسوفختي ةلسابق نتهةول على صادرة  رنسةا نل ةلطاق  إلى ةلغربا عالن  على 

خوي  لكل نل رنسةا نةلغربا نهو نا يقودنا إلى نسود شبا سزير  ةلقرم تثت سةادتها؛ نا سدلها ذة  أهوة  ح
نةلذي اتلانا ةحهوة  ةلسةاسة  نةالقتالادي  نةالسترةتةجة  حنكرةنةا باللسب  لرنسةا نللغرب ب كل  األول الفصل

لالرةع؛ نا ي سر ةستورةر ةحزن  نلذ ت كك ةالتثاد عاما نقع خلس إلى أن أنكرةنةا توثل أهوة  حخوي  لطرفي ة
 ي نإلى ةآلن. ةلسوفخت

فخلالب ةهتوانا على ةلدولة  ةلدسكري  على ةحرضا بهعف ةلتوصل إلى ةحهعةف ةلرئةسة   الثاني الفصلأنا 
ةلدسكري.  نل ةلدولة  ةلدسكري ا نةلعنةفك نةلوبررة  للدولة ا نك ةلوقوف على أهم ةلتطورة  على صدخع ةلوخعةن

ة  نةالسترةتةجة  نةالقتالادي  على رنسةا نةلغرب ننكانتهوا أبرز ةلتعةعةا  ةلسةاس الثالث الفصلهذة نيرصع 
في ةلدالما نقع خلس إلى أن تعةعةا  ةحزن  قع تترك آثارًة عوةق  على ةلدالم ةلثالي ةلذي ندرفا على نثو قع 

بل أيضًا لعى باقي دنا ةلدالم ةلتي تأثر  نستتأثر ب كل يثعو تغخرة  كبخر  لةس فقط لعى أطرةف ةلالرةعا 
 اص ةلتعةعةا  ةالقتالادي  نربوا أيضًا ةلسةاسة  نةلدسكري . خ

نوةقف ةلعنا ةلغربة  نل ةحزن  ننا هي أبرز ةلتثركا  نةلسةاسا  ةلتي ةتبدتها ةلعنا  ال ابع الفصليثلل 
رنسة ا نقع توصل نل ةلتثلخل إلى نسود حال  نل ةالنقسام ةلغربة  بهعف دعم أنكرةنةا في نوةسه  ةلتثركا  ةل

ةلتعةعةا  ةالسترةتةجة  الخامس  الفصللعةخلي في أنرنبا حوا ةلسةاسا  ةلوتبد  لععم أنكرةنةا. أخخًرة اتلانا ة
إلةا أبرز ةلسخلاريوها  ةلوستقبلة  لوا يوكل أن تتجا  الخاتمةلتلك ةحزن  على ةلوستوى ةلدالويا فةوا تتلانا 
 نلي على أطالا تلك ةحزن .لسق ةلعةحزن  نك نضك رؤي  ةست رةفة  حوا نستقبل ةل
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Abstract 
The Ukrainian Crisis and its impacts on the International System 

This book discusses the current Ukrainian Crisis, which started when the Ukrainian 

Government declared the start of the Russian military campaign in the 24th of last 

February. Therefore, the study focused its attention on analyzing the crises in order 

to answer a main question that says: “What is the future of the current international 

order in light of the current developments of the Russian- Ukrainian war” 

Accordingly, the study is based on five chapters in addition to an introductory 

chapter. This chapter discusses the historical aspect of the crisis and it reached to a 

conclusion that indicated that the complicated relations between Russia and Ukraine 

was the main reason of the current conflict. 

The second chapter discusses the military campaign itself to find out the main 

objectives of it, and to study the motives and the reasons behind this campaign. In 

addition to understanding the development of the campaign on the military side. 

The third Chapter monitors the most prominent political, strategic, and economic 

repercussions on Russia and the West, and how it could affect their position in the 

international order. It reached to a conclusion which states that the repercussions of 

the crises could leave a heavy mark on the world and the entire international order 

as we know it, in which major changes could take place not only in the main sides 

of the crises, but also in the rest of the world, that is already got affected by the crisis. 

The fourth chapter analyzes the interactions of the west countries on the crises to 

summarize the most important movements and polices that is being followed by 

these countries to stand by the side of Ukraine against the Russian movements. In 

summary the Study finds out that there is a state of division in the western coalition 

over the policies adopted to support Ukraine in this crisis.  

Finally, the fifth chapter discusses the strategic repercussions of this crisis on the 

international order, while the Conclusion discusses the most prominent future 

scenarios for how this crisis could reshape the international order and it reached to 

conclusion that states the international order current state is called interregnum, 

which means that the death certificate of the unipolarity is being written, while a 

new birth certificate of a new historical image of the international order is being 

processed. 
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 مقدمة

فبرةار أعللت كخةف أن نوسكو قع بعأ  عولةاتها ةلدسكري  باستةاح بري ةلرةبك نةلد ريل نل في صباح اوم 
ةلتعخل لثوااتهم نل ععنةن نل ةلرئةس ةلرنسي  رئةسا دننختسك نلوغانسكدع اوم نل طلب نذلك بحرةضخها 

نهي ةلخطو  ةلتي ةتخذتها نوسكو لتثخر بذلك قلق ةلدالم نتخوفهم نل صعةم نثتول بخل ةلقوة  ةحنكرةنة ا 
نتةج  لتلك ةلخطو  ن نتهعاعة  نتبادل  نا بخل ةلطرفخل. حلف ةللاتو في أنكرةنةا بدع حرب تالريثا  ن  رنسةا

 بل نربوا نستقبل ةلدالم أسوك اةلعنليةلتي ساء  ن اسئ  توةلت ةلتثلخال  نةلتكهلا  ب أن نستقبل ةللسق 
كان آخرها تالريح ةلرئةس ةلرنسي رنسةا بورق  ةلسالح ةللوني في أكثر نل نلاسب  خاص  في ظل تلويح 

هذة نال تزةا ةحزن  قائو  حتى كتاب  هذه ةلسطور  ةلتأهب ةلقالوى.ع ةللوني ةلرنسة  في حال  بوضك قوة  ةلرد
 نتتبعا أحوةلها نا بخل بوةدر ةلتهعئ  نةلتالاعع نل حخل آلخر.

 -وسية في ضوء تطورات الح ب ال  ما مستقبل النسق الدولي  نعلى ذلك تطرح ةلعرةس  تساؤاًل رئةًسا قوةنا:
 األوك انية؟

 نيت رع علا ععد نل ةحسئل :

 ما أهمية أوك انيا بالنسبة ل وسيا والغ ب؟ .1

 روسيا والغ ب؟السياسية واالقتصادية لألزمة األوك انية على ما أهم التداعيات  .2

 ما السيناريوهات المستقبلية لألزمة األوك انية؟ .3

 تيجية لألزمة األوك انية؟ما طبيعة التداعيات االست ا .4

ةحنكرةنة  ةلعةئر  أن نا يوكل  –توهخعي ةلثرب ةلرنسة   نفالل فالوا خوس في  ةلكتاب ةهذ ي ثسننل هلا 
 –ا نتطورة  ةلدالقا  ةلرنسة  ةلسةاق ةلتاريخي لألزن  التمهيدي الفصلاتلانا نص ا )باحزن  ةحنكرةنة (. 

 .ةحنكرةنة 

أنكرةنةا نل نسه  نظر كٍل نل ةالقتالادي  نةلسةاسة  نةالسترةتةجة  لعنل   حهوة ةثلل ة: فاألول الفصلأنا 
 رنسةا نةلغرب.
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فخعرس ةحبداد ةلوختل   للدولة  ةلدسكري  ةلرنسة  في أنكرةنةاا فةقف على ةحهعةف  :الثاني الفصلأنا 
 ة ةلتطورة  على ةلوخعةن ةلدسكري.نكذ لهااةالسترةتةجة  نل نرةء هذه ةلدولة ا نكذة ةلعنةفك نةلوبررة  ةلوباشر  

ي  على رنسةا نةلغرب ننكانتهوا قتالادفخرصع أبرز ةلتعةعةا  ةلسةاسة  نةالسترةتةجة  نةال الثالث: الفصلأنا 
 في ةلدالم.

لوضك تاللة ا  عان  نفرعة  فةثلل نوةقف ةلعنا ةلغريب  نل ةلدولة  ةلدسكري ا سعًةا  ال ابع: الفصلأنا 
 لعنا نل ةحزن .لووةقف هذه ة

 الخاتمة. نأخخًرة تقعم ةلتعةعةا  ةالسترةتةجة  بدخع  ةلوعى نةلدالوة  لهذه ةلثرب فخوضح الخامس: الفصلأنا 
ا نأثرها على )ةلدولة  ةلرنسة  في أنكرةنةا( ةلسخلاريوها  ةلوستقبلة  لوا يوكل أن تأنا إلةا ةحزن  على  إطالل

 نستقبل ةللسق ةلعنلي.
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 يدي:تمه الفصل

 األوكرانية –السياق التاريخي للعالقات الروسية 

ةلثرب ةلبارد ؛ فقع كانت  بدعبقعر كبخر نل ةلتدقخعا خاص   -تاريخةًا  –تتسم ةلدالقا  ةلرنسة  ةحنكرةنة  
 نُتدع أنكرةنةا .ةلعنلتان نكونخل رئةسخل نل ةالتثاد ةلسوفخختي ةلسابقا كوا ت تركان في رنةبط لغوي  نعرقة 

ننلذ ةن الالها عل  .ة  ةسترةتةجة  نةقتالادي  نثقافة لها أهو تأقوى سوهوري  سوفخختة  بدع رنسةا؛ إذ كانني ثا
ةالتثاد ةلسوفخختي تلافست كل نل رنسةا نةلغرب لتثقخق ن وذ أكبر في ةلبالد نل أسل ةلث اظ على نخزةن ةلقوى 

نك أنكرةنةا ةلوجانر  لها باعتبار أنها دنل  في ةلولطق  لوالالثهواا نكان نل ةلالدب على رنسةا ةلتدانل 
 .1توانانستقّل  

توتلك ثالث أكبر  كانت أنكرةنةافقع  في أنةئل ةلتسدخلةا  تيخت كك ةالتثاد ةلسوفخ ذنوت سذنر ةحزن  ةلثالة  نل
بال دل دا ن نرنسةا نك أنكرةنةا للزع ةلسالح ةللوني نل ةلبال ةلغربة  عولت ةلعناةلدالما لذة في  نوني ترسان  
سلسل  نل ةالت اقةا  ةلعبلوناسة  أعاد  كخةف نئا  ةلرؤنس ةلثربة  ةللوني  إلى رنسةا نقابل ضوانا  ل نتةج 

 .2أنلة  تثوخها

بر  رنسةا ذلك نلذ ننثلها في سورسةا نقرغخزيا( ةعت)م في أنكرةنةا 2004ننلذ ةنعالع ةلثور  ةلبرتقالة  في 
ا الظم ةلووةلة  نةلالعيق  لرنسةا في نلطق  أنرةسةا نةلبلقان نشرق أنرنبا عوونً ةلر خةلبعةي  نثانل  للغرب لتغخ

نعلى . ا نوةلة  للغرب نندادي  لرنسةاا أنكرةنةا( نخبً حخث عارض بوتخل تولي ةلسلط  في هذه ةلعنا )خالوًص 
نبالكرةهة  نل  باحساس ا بسبب ةلوظالم ةالستواعة نل ةلثور  ةلبرتقالة  كان نعفوعً  ةكبخرً  ةةلرغم نل أن سزءً 
 .3كوفختش"و أن رنسةا قع نجثت في توكخل أحع ةلووةلخل لها نهو "فةكتور يان ةلتبعة  لرنسةاا إال

 ننعودهبوتخل ب ضل ضغوطا ةلسةاسة  على يانوكوفختش نجح  فقعظلت رنسةا ةلوتثكم ةلثقةقي في أنكرةنةا 
 نل ةالتثاد ندها بعاًل ةالنضوام في ةتثاد سوركي عرضت رنسةا على أنكرةنةا ن بتدويض ننساعع  أنكرةنةاا 

ةحنرنبيا إال أن ةلو كل  كانت باحساس نل ةلعةخل فغالبة  ةل دب تريع ةالنضوام لالتثاد ةحنرنبي نةالبتداد 
عل ةلسةطر  ةلرنسة ا نبدع ةعالن حكون  يانوكوفختش ةالنسثاب نل ةلتوقةك على ةت اقة  ةلتدانن ننلطق  

                                                           
  .18 -17ا ص ص: 2017كالة ورنةاا ،RANDمؤسسة "عبر نل عولةا  رنسةا في شبا سزير  ةلقرم"ا  1

2 Jen Kirby and Jonathan Guyer: "The increasingly complicated Russia-Ukraine crisis, 
explained”, VOX Media, https://bityl.co/BbaR, Retrieved:07/03/2022. 

ا ص: 2014ا نارسللدراسرررررات معهد الع بيةأحوع أبوزيع: "ةحزن  ةالنكرةنة  نةلثرب ةلبارد  ةلجعاع : في فهم ةلوةقك ةلعنلي"ا  3
3 

https://bityl.co/BbaR
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طأ  ةلضغوط ةلرنسة  خرست ةنت اض  سواهخري  كبخر  بدع   نك ةالتثاد ةحنرنبي تثت زياد  ن ةلتجار  ةلثر 
 .4ةالعالن عل ععم ةلتوقةك بخونخل فقط

م 2013ننل هلا بعأ  ةححعةو بانعالع  سلسل  نل ةالحتجاسا  ةل دبة  في ساح  كخةف في خريف ةلدام 
نرنبي ضول برنانج ةل رةك  لى ةت اقة  ةالرتباط نك ةالتثاد ةحردًة على قرةر ةلرئةس ةحنكرةني بدعم ةلتوقةك ع

تثولت هذه ةلثرك  ةالحتجاسة  نرد ةلثكون  إلى أعواا علف نا أدى إلى ة،طاح  ا ثّم ةل رقة  ةلخاص با
؛ لةسةطر ةئتالف نل ةلقوة  ةلسةاسة  نوةلي للغرب على 5بالرئةس ةحنكرةني في ذلك ةلثخل فةكتور يانوكوفختش

خل فر ععد نل أفرةد ةللخب  ةلثاكو  نل ةلبلع إلى رنسةا؛ فكانت خسار  داصو ا نلظوًا حكون  ةنتقالة  في حةل
 . 6ن اسئ  للل وذ ةلرنسي في نةحع نل سخرةنها ةحكثر ةحهوة  باللسب  لووسكو

على ةلسةطر  على  ننتةج  لذلك سدى ةلقاد  ةلرنس إلي إعاد  بسط ن وذ نوسكو على أنكرةنةا نةالحت اظ بالقعر 
سترةتةجي بعال نل ةنتظار ةلووقف ةلسةاسي في أنكرةنةا حتى يستقرا حخث أخذ ةلرد ةلرنسي توسةا ةلعنل  ةال

 .7شكل عولختخل عسكريتخل نل اللتخل ننتزةنلتخل

ما في ةلوقت عخلا أثار  رنسةا 2014كانت ةلبعةي  هي غزن شبا سزير  ةلقرم نضّوها في أنةخر فبرةار نارس 
بخل فبرةار  -لوغانسك نةلعننتسك-ت إلى تورد علةف في شرق أنكرةنةاثولرك  ةحتجاسة  سةاسة  سرعان نا تح

 ننااو نل ذلك ةلدام.

ننتةج  لذلك لم ترد على  .في هذه ةحثلاء كانت حكون  أنكرةنةا في نرحل  ةنتقالة  بدع ة،طاح  يانوكوفختش
نهو  رنسةا نسبةاً ب دل ةالرتباك نةل وضى ةللذال عادً  نا يدقبان  ةلدولة  ةلرنسة  علع إطالقها نوا أدى تسهخل

نفي أعقاب ذلك قانت بدع ذلك رنسةا بإعالن ةست تاء تقرير ةلوالخر  .ي ثور  على غرةر نا حعو في كخةفأ
إنكانة  قبوا ةنضوام أي  :واد ن رنع قانون نل ةلكرنلخل ن ادها سبقا ةعت2014نل شهر نارس  16اوم 

نا اركع ةلتخطةط ةلوسبق لهذة ةلسخلاريوا ةلذي ةنتهى بضم سزير   رنسةا بلاء على رغب  شدبهاا نهو أرض إلى
بالقو  تثت زعم نسود ةست تاء شدبي أاع ةالنضوام إلى رنسةاا نهو ةالست تاء ةلذي عارضا سكان  "ةلقرم"

                                                           
 4: ص ام جع سابقأحوع أبو زيع  4
., Congressional Research Ukraine: Background, Conflict with Russia, and U.S. Policy 5 

Retrieved:01/03/2022., pdfhttps://fas.org/sgp/crs/row/R45008.. October 2021, Service 
 .21 -19ا ص ص: م جع سابق عبر نل عولةا  رنسةا في شبا سزير  ةلقرما 6
  سابق عم ج زيعاأحوع أبو  7

https://fas.org/sgp/crs/row/R45008.pdf
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ا بضم ا رئاسةً نارس نرسونً  20جود  ناحصلخونا نهم نسلوو تتار ةلقرما نةنتهى ةحنر بتوقةك بوتخل اوم ةلةلقر 
 سزير  ةلقرم إلى ةل خعرةلة  ةلرنسة .

ا نهو نوثل كونخعي لدب دنر م2019ب ةلرئةس ةحنكرةني فولوديوخر زيلخلسكي عام اةنتختجعد  ةحزن  بدع 
ثادثا  قع نعع خالا حولتا بأنا سةدخع ت غخل ن للبالدا نكان ح ةلرئةس ةل دليةلرئةس على ةلتل زيون ثم أصب

 .8كرةنةا بوا في ذلك ةلتدانل نك بوتخل نباشرً  لثل ةللزةعةلسالم ،نهاء ةلالرةع في شرق أن 

  ا فكلرنسةةللظر ةلقع يكون أكثر ةن تاًحا على نسه   سةاسيارأ  رنسةا أن زيلخلسكي هو نبتعئ في ةلبعةي  
ص قا  نل شأنها  في نقابل م2015ن 2014نا تريعه رنسةا هو أن ال ذ زيلخلسكي ةت اقختي نخلسك لداني 

 حالان طرنةد فهذه ةلولاطق تدع إلى أنكرةنةا  -إقلةم ةلعننباس ةل رقي-أن تدخع ةلولاطق ةلووةلة  لرنسةا 
عل رغبتا  بوضوحنتثعو  لغربةل رنط نلجأ لنةلسةطر ا نلكل زيلخلسكي رفض هذه لووسكو لووارس  ةلل وذ 
دام في أنكرةنةا بقو  لععم ةالنضوام إلى ةلهخئا  ةلغربة  نثل ةالتثاد ي ةلةلرأننك نخل  .9في ةالنضوام إلى ةللاتو

نكأنها قع ةستل ع  كل أدنةتها ةلسةاسة  نةلعبلوناسة  ،عاد   ا شدر  رنسةاةحنرنبي نحلف شواا ةحطلسي
كري بخل ةللاتو ذلك فإن ةلتدانن ةلدس ت دلإذة لم  اةلتثرك ةآلن حنه اأنا اتدخل علخهحظخرتها ن  أنكرةنةا إلى

 .10نةا سةالبح أكثر كثاف  نأكثر تدقخًعة"نأنكرة

نا بدع ةنضوام إنبلاء علةاا شهع  رنسةا نةلغرب ةشتعةًدة لللزةعا  نوا أدى إلى عود  أسوةء ةلبارد ا حخث 
ا ةلبلطخق إلى ةللاتو بعأ توسك حلف شواا ةحطلسي شرًقا نبرةنج ةلتكانل لالتثاد دنا أنرنبا ةل رقة  ندن 

ةلتي ةعتبر  توغل ةللاتو ة،ضافي في نثةطها ةلقريب أنًرة  اةحنرنبي بالتأثخر على حعند رنسةا ننالالثها
نكان أكثرها  ةلسوفختيغخر نقبوا تواًناا نةستور  ةلالرةعا  بخل رنسةا نةلغرب في دنا نا بدع ةالتثاد 

ةلدولة  خرها هو آما نكان 2014ما نةحزن  ةحنكرةنة  عام 2008خطور  ةلثرب ةلرنسة  ةلجورسة  عام 
 .11م2014أنكرةنةا نةلذي هو ةستورةر لألزن  ةلتي ةنعلدت عام   في ةحخخر   ةلرنسة ةلدسكري 

  

                                                           
8 Jen Kirby and Jonathan Guyer, Op.Cit. 
9 Ibid. 
10 Ibid. 
11 Zhao, Valdai Discussion Club, Russia and Its Near Abroad: Challenges and Prospects. 
March 2021, https://bit.ly/3tN8QVN, Retrieved:01/03/2022. 

https://bit.ly/3tN8QVN
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 األول: الفصل

 لروسيا والغرب أهمية أوكرانيا

نل  أنكرةنةا لعاها ترب  عالة  ةلجود  أن نا يدرف بالترب  ةلسودةء في ةلجزء ةل رقي نةلجلوب شرقي نوا سدلها
ا في أكبر ةلعنا ةلولتج  للوثاصخل ةلزرةعة ا كوا أنها غلة  بالل ط نةلودادن نةلولاسم نوا أدى إلى تطوره

إلى ذلك فإنها نور رئةسي لخطوط ةلطاق    با،ضافقلةم دننتةسك شرق أنكرةنةاا إةلاللاعا  ةلثقخل  السةوا في 
 .12ةلرنسة  نةلتي تدتوع علخها أنرنبا ب كل رئةسي

م نتةج  لكارث  ةن جار ن اعل ت رنوبل ةللوني 1985لوني ةكتسبت أنكرةنةا شهر  عالوة  عام جاا ةلفي ةلو
% 45.1نثطا  ةلطاق  ةللوني ؛ حخث إن نثو نبالرغم نل خرنسا نل ةلخعن  إال أن أنكرةنةا توتلك ةلدعاع نل 

ةلتي هي ندرض  لخطر ةلهجوا  نل ةسوالي نالادر ةلطاق  نةلكهرباء في ةلبالد يأتي نل ةلوالادر ةللوني  ن 
 .13ةلدسكري 

حقةق  أنها ثاني أكبر دنل  في أنرنبا نيهةول ةلجزء ةحكبر نلها على سهل أنرنبا  ال تقف علعأهوة  أنكرةنةا ف
ةل رقة ا نبالتالي ةكسبها نوقدها ةلجخوسةاسي أهوة  خاص  نسدلها حلق  نصل بخل قوتخل عظوتخل هوا ةلقو  

تي ُتدزى السم ل سه  نةلقوى ةلغربة  نل سه  أخرى. نهو نا ي سر كون أحع ةلوداني ةلةل رقة  أي رنسةا ن
 600أنكرةنةا هو ةلثاّف ا أن ةلتخوم؛ ذلك أن هذه ةلبالد ةلووتع  على سهل فسةحا تالل نساحتها إلى أكثر نل 

نفةوا الي  .14حنرنبة نةلعنا ة رنسةابخل نبهذة تدتبر أنكرةنةا بوثاب  ةلجعةر ةلدازا  ألف كخلونتر نربكا
 نسةا نةلغرب.نستدرض بالور  أكثر ت الخاًل أهوة  أنكرةنةا لر 

 :  ل وسيا االتحادية: ة أوك انياأهميأوالا

تدتبر نخب  بوتخل أنكرةنةا أنلوي  نسودي  نعوق ةسترةتةجي حاسم باللسب  حنل رنسةا ةلقونيا نتلبك 
ع ن وذها ةلسةاسي نةلدسكري نةالقتالادي إلى دنا شرق أهوة  أنكرةنةا نل أنها تدطي رنسةا ةلقعر  على ن

                                                           
12 Balint Stork: "Geopolitical situation of Ukraine and its importance, Security and Defense 
Quarterly”, War studies University, March 2015, https://bit.ly/3HZOs93, 
Retrieved:07/03/2022, PP. 27- 37   
13 Ibid, P38. 

ا م كز رواق بغداد للسررررياسررررات العامة: عقع  ةحزن  ةحنكرةنة  نةلتعخل ةلرنسييييييي"ا ةلجخوبولختكة نالييييييط ي ةلطالب: "ةللدل   14
 4ا صhttps://bit.ly/3J39XqSما 2022فبرةار 

https://bit.ly/3HZOs93
https://bit.ly/3J39XqS
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اد ةحنرنبي أن إلى حلف ةللاتو نةلسقوط أنرنبا نةلقوقاز نةلبثر ةحسودا ننلك تلك ةلعنل  نل ةالنضوام إلى ةالتث
 .15دةئر  ن وذها ةلطبةديترى أن أنكرةنةا تقك في  نةلتي في ةل لك ةلغربي هو هعف رئةسي لرنسةا ةالتثادي 

ا 1991ةحهوة  ةالسترةتةجة  حنكرةنةا بدع ةنهةار ةالتثاد ةلسوفختي علعنا أعللت أنكرةنةا ةستقاللها في  ةد ةزد
بل نللقونة  ةلرنسة  حن أنكرةنةا في ةلقرن ةلداشر ةلوخالدي  الرنسةانعلى ةلرغم نل أن أنكرةنةا تدلي ةلكثخر 
نلكل حخلئذ لم  اةلرنسة ةنخخل هم نل ةللاطقخل باللغ  نكر ةحنةلدعاع نل هي ةلوهع ةحنا لألرثوذكسة  ةلرنسة  

 .16تكل رنسةا في نضك يسوح لها بتثعي هذة ةالستقالا

 المصالح اإلست اتيجية: (1)

لرنسةا ثالو بوةبا  رئةس  هم: نسط آسةاا نةلقوقازا نأنكرةنةاا نتدع ةحخخر  هي أخطرها على ة،طالق فدبر 
 .17ازي  إلى رنسةانرنبة  ةلغةلجخوش ةحةلسهل ةحنكرةنيا نّر  

نل سه  أخرى يدع ةلبثر ةحسود نقط  سخوسترةتةجة  نهو  في ةلولطق  لكل نل ةالتثاد ةلرنسي نأنكرةنةا 
نتركةا؛ فول خالا ةلوسود في ةلبثر ةحسود يوكلهم نرةقب  ةلس ل ةلدسكري  نةلتجاري ا نقبل ضم رنسةا ل با 

 .18لي على ةلبثر ةحسودطوا خط ساحنكرةنةا أكان ح 2014سزير  ةلقرم عام

بالتالي كان ضم شبا سزير  ةلقرم لرنسةا أنر في غاي  ةحهوة  باللسب  لرنسةا؛ حخث اتوةسع ةحسطوا ةلرنسي 
نهو نا يولح رنسةا نخز  عسكري  توكلها نل تل خذ نلانرة  تكتةكة   اسة استوبو في ةلبثر ةحسود نتثعاعة في 

نزةد  أهوختها نلذ ةلالرةع ةلسوري حن فقعةن ةحسطوا قاعع   سي ةلرنسياالرةع ةلجور كوا فدلت في ةل
 .19اطرطوس في سوريا كان يدلي نسود نخلاء نةحع  فقط لرنسةا في ةلوةاه ةلعفخئ  نهو نخلاء سة استوبو 

 المصالح االقتصادية: (2)

                                                           
15 Patrick Kingsley: "The Ukraine Crisis: What to Know About Why Russia Attacked”, The 
New York Times, march.2022. https://nyti.ms/3sZOnxP, Retrieved:05/03/2022 

م  2014  مارسمركز الجزيرة للدراسااااااااتا وكرانية تفجر الصيييييييراو ولا موروبا من جديد   بشيييييييير نازمة  ا زمة  16

https://studies.aljazeera.net/en/node/366225/02/2022. تاريخ الدخول. 
في عالق  رنسيييييةا بعنا ةلجوةرا كلة   ةلجخوبولتةك: درةسييييي  في أثر السررررياسررررة الخارجية ال وسررررية جيوبولتيكفخرننةكا حلةم:  17

 .169: صا 2019ةالسكلعري ا ةلعرةسا  ةالقتالادي  نةلدلوم ةلسةاسة  ساند  
18 , P.37Op. CitBalint Stork,    

19 Ibid, P.37 

https://nyti.ms/3sZOnxP
https://studies.aljazeera.net/en/node/3662
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اد ةالقتالادي ةحنرةسي ةالتثإلى  هاةنضوانتتوثل في لدل أنلى ةلوالالح ةالقتالادي  باللسب  للرنس نل أنكرةنةا 
(EACU) ضول تثويل هذة ةالتثاد إلى قو  ةقتالادي  حقةقة ا ترهلا لةالبح قو  عسكري  نهو ةحنر ةلذي قع ي

ةلالخل نل ناحة  أخرىا كوا أن أنكرةنةا هي نسخوسةاسة  في نوةسه  ةالتثاد ةحنرنبي نأنريكا نل ناحة ا ن 
ا ننسودها في هذة ةالتثاد نك ععد سكانها ةلبالغ ةاا ندالةًّاا إلى سانب بخالرنسةلبلع ةلوواثل لرنسةا عرقةًّا نثقافةًّ 

نلخوًناا سةخلق توةزًنا أنام باقي ةلبلعةن ةحعضاء ةلتي تلتوي في غالبختها إلى ةلدرق ةلتركيا  أربدخلأكثر نل 
 .20نتعال با،سالم

نك رنسةاا يخلق نلها بثق قو  عالوة ا أنكرةنةا في حال  تكانل ةقتالادي نسةاسي نعسكري  دنسو كوا أن 
ندها نك ةلغربا نيوكلها نل ةلثعاث بقعر كبخر نل بالوسود في ةلووةنئ ةلعةفئ  ةلدوةق ا نيرّنل حعنيسوح لها 

ةلوسانة  نك أنرنبا نةلواليا  ةلوتثع  نةلالخلا كوا سخردي هذة ةلتكانل إلى ت جةك بلعةن أخرى على حذن 
ةلوثاا(ا نسع ةل جو  ةلسكانة  ةلتي يوكل أن ت كل أزن  ديوغرةفة  كبخر   على سبخل نسورسةاا اڤحذنها )نولعن 
 ستقبل ةلقريب.لرنسةا في ةلو

لةست خسار  سخوسةاسة  نحسبا بل خسار  لجزء نل ةلتاريخ نةلذةكر   -باختالار-نا يدلي أن خسار  أنكرةنةاا 
 ننكونا  ةلهوي  ةلرنسة .

 :أوك انيا للغ بثانياا: أهمية 

شكل نوقك أنكرةنةا ةالسترةتةجي كعنل  حاسز  نا بخل ةلغرب نرنسةا فرص  ذهبة  سةاسةًا للغرب؛ لةس فقط نل 
ةللاحة  ةلجغرةفة ا بل نل ةللاحة  ةلسةاسة  نةل كري  أيًضاا خاصً  نك نخل أنكرةنةا لألخذ باللووذج ةلغربي 

ننل ثمَّ تجسع  أهوة  م. 1991لسوفختي عام ةةلعيوقرةطي في حكم ةلبالد؛ نا بدع ةالستقالا عل ةالتثاد 
 أنكرةنةا في كونها دنل  حاسز  بخل رنسةا نةلغرب.

 أوك انيا كدولة حاجزة "سياسياا وثقافياا": (1)

على ةلرغم نل نثانال  نوسكو إغرةء كخةف بالغاز ةلرخةس نتقعيم ةلععم ةالقتالادي للعنل  ةللاشئ  نةلععم 
بط  ةلعنا ةلوستقل ؛ إال أن ةحنكرةن كانت أعخلهم نسلط  على ةلغرب ةةلسةاسي نل خالا ةالنضوام إلى ر 

                                                           
  م2021مبر ديسييييييي  الاادراساااااااااات العربيااة األوراسااااااايااةمركز   المواجهيية الروسيييييييييية الدربييية ولا  ييدود موكرانيييا 20

https://bityl.co/BGyv29/02/2022الدخولة خ   تاري. 

https://bityl.co/BGyv
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ةلوتقعم ةقتالاديًا نصلاعةًاا نيتوتك بالثريا  ةلوعنة  نةلسةاسة ؛ فضاًل عل كونا ةللووذج ةل ائز نل ةلثرب 
 . 21ةلبارد  بدع ةنهةار ةللووذج ةلواركسي بسقوط ةلسوفخخت

 22تي ةستاحتها نا ةسواه صوويل هلتلجتون بالووس  ةلثالث  للعيوقرةطة لننل هلا كانت أنكرةنةا نل ضول ةلعنا ة
ما نةلتي كانت سببًا في ةنعالع نا عرف 2004نةلتي يوكل ةلقوا بأنها بعأ  نك ةالنتخابا  ةلرئاسة  في عام 

ي شلت تبالثور  ةلبرتقالة ؛ نتةج  ةالعترةض على فوز يانوكوفختش ةلوععوم رنسةًاا نقع أد  ةالحتجاسا  ةل
نرسسا  ةلعنل  نرقتًاا نلكلها نك ةلععم ةلغربي ةلقوي نكاريزنا ةلولافس ةلودارض اوت خلكوا كل تلك ةلدوةنل 

؛ نا شكل فرص  ذهبة  للغرب الستغاللها 23نغخرها تضافر  نل أسل سدل أنكرةنةا دنل  آخذ  باللووذج ةلغربي
سةا ةلوسطى؛ نا كان يدلي نهاي  خطر ةلرنس؛ آكرأس حرب  لوع نوس  ةلعنقرط  الحقًا إلى ديار ةلرنس ن 

فعنل  رنسة  ديوقرةطة  تسخر على ةللهج ةلغربيا كان نل شأنها أن ترفك ةحتواال  ةلتدانن نربوا ةلتثالف نك 
ةلغرب في نوةسه  ةلالخل آخر نداقل ةل خوعة  في ةلدالما ناهةك عل توكل ةلغرب نل ةالست اد  بثجم ةلثرنة  

 .24% نل ةلطاق  ةلدالوة 34ةلبترناا نةلتي تستثوذ على نثو ن ةلضخو  نل ةلغاز 

نل سه  أخرى تالاعع  ةحهوة  ةلسةاسة  للغرب نل نسود أنكرةنةا ديوقرةطة  نك ةللوو ةلالخلي الحقاً نإعالنا 
ةحرةضي ةلتي يور فرعها ةلبري باحرةضي ةحنكرةنة  قبل ةلوصوا إلى ا م2014لوبادر  ةلثزةم نةلطريق عام 

تلطلق باتجاه ةلغربا نهي ةلوبادر  ةلتي ترى فخها نةشلطل أنها خطو  صخلة  للسةطر  على  ثمَّ رنسة  ننل ةل
ا نبالتالي فإنا نل ةلضرنري ةحباط تلك ةلوبادر  25ةالقتالاد ةلدالوي ننل ثم ةلولافس  على قو  ةللسق ةلعنلي

                                                           
ا https://p.dw.com/p/44lCYما 2021ا ديسييييييوبر DW"ا "رنسييييييةا نأنكرةنةا.. نزةع تاريخي ننثطا  حرب غخر ندلل  21

 . 27/02/2022تاريخ ةلعخوا: 
مجلة دفات  درةس  حال  اوغسالفةا سابقًا نأنكرةنةا"ا  :ةل رقة ةلعيوقرةطي في أنربا  نةلتثوا ةالنتخابة ةلتجرب  حسخل بهاز: "  22

 ز132ما ص: 2011ا إبريل نرقل ا ساند  قاصعي نرباح السياسة والقانون 
 .155 -153ا ص ص: الم جع السابق  23
ا https://bit.ly/35iiAPvما 2022ا الاار بوابة األه امحنكرةنة .. نةلخطوط ةلثورةء ةلرنسييية "ا أنخر  ةل يييلوةنى: "ةحزن  ة 24

 . 27/02/2022تاريخ ةلعخوا: 
(  مايو https://youtu.be/xxAILcIOc6k  ]ملف زيديو[  )ما هو طريق ال رير الجديد الصيني؟سكاي نيوز وربيةة    25

 . 28/02/2022م  تاريخ الدخولة 1992

https://p.dw.com/p/44lCY
https://bit.ly/35iiAPv
https://youtu.be/xxAILcIOc6k
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ن تاح  -نل ةلولظور ةلغربي- ةا ةلتي هيالا أنكرةنةلالخلة  نةبدادها بالذة  عل ةحسوةق ةحنرنبة  نل خ
 . 26ةلسةطر  على ةلوبادر 

 نظ ة إلى الجيوبولتيك أوك انيا كدولة عازلة جغ افياا: (2)

م على اع بطرس ةحكبر صار لها هعف أسوى في 1721نلذ ظهور ة،نبرةطوري  ةلرنسة  عام  
وسطا ننل هلا بعأ ةلغرب في ةلبثر ةلوتعلى سوةحل عالقاتها ةلخارسة ا أال نهو ةلوصوا إلى ةلوةاه ةلعةفئ  
 . 27ةتباع سةاس  حالار رنسةا دةخل حعندها فقخر  ةلووةرد

ةلذي سةطر على أنرنبا ا نعلى ةلرغم نل سقوط ة،نبرةطوري  ةلرنسة  لةثل نثلها الحقًا ةالتثاد ةلسوفختي
س  ةالحتوةء طا إال أن سةاقوي في ةلوتوسةل رقة  نةلتي كان نل ضولها أنكرةنةا نضول لل سا توةسع بثري 

 ؛نةلثالار ةلغربة  ةستور  أيضاً نتععوت بوعرس  ةلقو  ةلبثري  في ةلجخوبولختك بزعان  أل ريع ناهان نسببةكوان
فرأى ناهان أن ةلقوى ةلبثري  )نوثل  في ةلغرب( تت وق على ةلقوى ةلبري  )نوثل  في ةلسوفخخت( نل خالا 

أن ةلسةطر  على نلطق  ةلهالا ةلعةخلي نةلتي تضم ندظم نرأى سبةكوان ر  ةلدالوة ا تثكوها في طرق ةلتجا
قار  أنرنبا با،ضاف  إلى ةلوطل ةلدربي نإارةن يسةطر على ةلجزير  ةلدالوة ا ننل يسةطر على ةلجزير  ةلدالوة  

 .28يسةطر على ةلدالم

ةلذي كان ا ف ةللاتول أهوها حلةلتي كان نا  بلخت على أساسا تثال ا  ةلثرب ةلبارد ا ةلذيةلولطق نفق هذة
هعفا ةلرئةسي هو تطويق ةلسوفخخت ب كل كانل نل ةللاحة  ةلغربة  ننلك نصولهم إلى نلاطق ةلووةرد في 

نهو ةحنر ةلذي أثبت فاعلة  كبخر  للغرب أثلاء ةلثرب ةلبارد ا نعلى ةلرغم نل سقوط ةلسوفخخت  اةلهالا ةلعةخلي
ويق قائو  بل نعول على ةلتوسك نثو ةل رق ،حكام ةلثالار ترةتةجة  ةلتطائوًا نظلت ةسإال أن ةلثلف ظل ق

على رنسةا ةلولخع ؛ ف رق أنرنبا كانت هي ةلولطق  ةلتي تاريخةا غزةها ةلغرب نل أسل نثانل  ةحتالا رنسةا؛ 

                                                           
 م جع سابقا أنخر  ةل لوةنى 26

ا تيياريخ ةلييعخوا: https://bit.ly/35zzpVPما 2014نييارس ، RT"أهوةيي  ةلقرم ةالسييييييييييييييترةتةجةيي  بيياللسييييييييييييييبيي  لرنسييييييييييييييةييا"ا  27
27/02/2022.  
 -64ما ص ص: 2013ا الاار 1ا بخرن ا توكخل لألبثاو نةلل ييرا طجيوبولتيك، عندما تتحدث الجغ افياساسييم سييلطان:  28
67. 

https://bit.ly/35zzpVP
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ةلرنسة ؛ غربة  للعنل  نظرًة لطبةد  ةلولطق  ةلسهلة  ةلتي توكل ةلجخوش نل ةستةازها بدكس باقي ةلثعند ةل
  عل قرب نوقك ةلداصو  نوسكو نل شرق أنرنبا.فضالً 

نا أن ةنهار ة،تثاد ةلسوفختي حتى سدى ةلغرب إلى توسةك حلف ةللاتو ناحة  ةل رق؛ فقام بضم كل نل ن 
إستونةا  ةلوجر نت ةك نبوللعةا نةلذال كانوة سوهوريا  سوفختة  سابق ا نالحقًا أيضًا توسك ةللاتو لةضم كل نل

ا نهي ةلعنا ةلتي تقك على ةلثعند ةلرنسة  ةلغربة  نباشر  نكان نل بخل ةلعنا ةلتي سدى ةللاتو ةفةا نلختوةنةنالت
لضوها هي أنكرةنةا نظرًة لووقدها ةلثخوي باللسب  لرنسةا نلألنل ةلقوني ةلرنسي؛ فأنكرةنةا تابد  لللاتو تجدل 

لاتو على سوةحل سزير  ةلقرم؛ نا على سةطر  ةل عي ضعةف عالن ةلداصو  ةلرنسة  في نوقك ةسترةتةجي دفا
ا نكانت أنلى ةلوثانال  ةلتي ةتبدها ةلغرب الست زةز ةلرنس 29يدلي تأزم نوقف أسطوا ةلبثر ةحسود ةلرنسي

؛ إال *م ،ثار  ةلوضك ةلقانوني حسطوا ةلبثر ةحسود ةلرنسي2004هو دفك ةلثكون  ةحنكرةنة  ةلجعاع  في 
ما نةلتي بووسبها ضولت رنسةا لل سها ةستورةر ةلتوةسع 2010 خاركوفاقة  ت الحقًا بات حنور قع ةنتهأن ة

 م.2042ةلدسكري في ةلقرم إلى عام 

م 2008لم تكل تلك ةلور  ةحنلى ةلتي حانا ةللاتو شع أنكرةنةا إلى تثال ا ،حكام تطويقا للرنس؛ ف ي عام 
ةا نسورسةاا نهو ةحنر ةلذي عارضا   أنام أنكرةن  ةلثلف ن توحصرح ةلرئةس ةحنريكي بوش بأن عضوي

. نعلى 30بوتخل ب عها نقام الحقًا بعخوا ةحخخر ؛ نا دفك فرنسا نألوانةا للضغط على بوش لتأسخل تلك ةل كر 
ب نا ابعن فإن قرةر ةلرنس ةلعخوا في ةحزن  ةلسوري  ننقل ةلدتاد ةلرنسي إلى ةل رق ةحنسطا قع أقلق ةلغر 

ننل ثم يجب قطك طريق إنعةدها  -حخث ثرنة  ةلغاز-بتت قعنًا في شرق ةلوتوسط أن نوسكو قع ثب ع  نرأنة 
لثالارها بهعف ةلقضاء علخها نهائةًا نهو نا أدى إلى عود  فكر  ةنضوام أنكرةنةا لتثالف غربي سوةء أكان 

                                                           
 منظر زي هذا الصددة  29

  ps://p.dw.com/p/46kVKhttم  2022  زبراير DW    لف الناتو.. لماذا تم تأسيسه وكيف توسم زي شرق موروبا؟  -

 . 01/03/2022تاريخ الدخولة 

 - RealLifeLore: “Why Russia is Invading Ukraine” [Video file], (https://youtu.be/If61baWF4GE), 
Feb 2022.  

تتبك  -لذي هو ةلوقر ةلتاريخي حسيييييطوا ةلبثر ةحسيييييود ةلرنسيييييينةلتي تضيييييم نخلاء سييييية اسيييييتوبوا ة-كانت شيييييبا سزير  ةلقرم  * 
م لخلقل تبدختها ة،دةري  إلى سوهوري  أنكرةنةا ةالشييييييييترةكة  1954رنسييييييييةاا إال أن ساء ةلزعةم ةلسييييييييوفختي نةكختا خورت ييييييييوف عام 

تثت ةلسيييييةاد  ةحنكرةنة  نك كهعي ؛ نا أدى الحقًا إلى دخوا شيييييبا ةلجزير  نةلوخلاء حخث ةلقوةعع ةلدسيييييكري  لألسيييييطوا ةلرنسيييييي 
 ت كك ةالتثاد ةلسوفختي.

 م جع سابق"رنسةا نأنكرةنةا.. نزةع تاريخي ننثطا  حرب غخر ندلل "ا  30

https://p.dw.com/p/46kVK
https://youtu.be/If61baWF4GE
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ةحزن  ةلثالة . و ب ع  نسبب  ي عارضتا نوسكةللاتو أن ة،تثاد ةحنرنبي أن ربوا ة،ثلخل ندًاا نهو ةحنر ةلذ
نبالتالي يوكل ةلقوا بأن ةلوالالح ةالسترةتةجة  للغرب تتوثل في ةستغالا نوقك أنكرةنةا ةالسترةتةجي الستكواا 

 تطويق ةلرنس نةالسهاز على تثركاتهم في شرق ةلوتوسط.

 المصالح االقتصادية: (3)

ام نةلغرب ةلاللاعي دنا ةلدالم ب كل ع ةلطبةدي القتالاديا غلي عل ةلبةان أهوة  ةلبترنا نةلغاز  
ب كل خاصا ننتةج  لذلك فإن ةلغاز نةلبترنا ةلرنسي لا نضدا شعاع ةلخالوصة  باللسب  للعنا ةلغربة ؛ 

% نل تلك ةلطاق  تذهب إلى أنرنبا 80ا ن 31% نل ةحتةاج قار  أنرنبا نل ةلطاق 40فرنسةا تغطي نثو 
نوةلة  للغرب على ةحقل أن حلة   ضول أي حلف  لث اظ على أنكرةنةارر رغب  ةلغرب في ةعبر أنكرةنةا؛ نا اب

غربي لضوان ةستورةر تعفق ةلطاق  ةلرنسة  إلى أنرنبا بدخعًة نوعًا نا عل ةلسةطر  ةلتان  لووسكو نإن كان 
ال لها في لرنسة  نال اوسع بعذلك قع ال يثعو فارقًا كبخرًة نل ةللاحة  ةلدولة ؛ حخث أن أنرنبا تثتاج ةلطاق  ة

ثالي يوكل أن الافسها في ةلسدر نسرع  ةلتوصخل؛ نهو نا دفك بدض ةحصوة  في أنرنبا للوطالب  ةلوقت ةل
بضرنر  بعء ةعتواد أنرنبا على ةلطاق  ةللظة   للتقلخل نل أهوة  سالح ةلطاق  في اع ةلرنسا نهو أنر ارى 

  تغطي فقط نثو خوس ةحتةاسا  طاق  ةللظة ؛ حخث أن ةل32ةلثاليخبرةء ةلطاق  أنا غخر نوكل في ةلوقت 
% نل 42أنرنبا نل ةلطاق ا نإن كان يجب ة،شار  إلى أن دنا نثل ألوانةا تغطي ةلطاق  ةللظة   حالةًا نثو 

ةحتةاساتها؛ لتالبح بذلك ثالث أكبر ةلعنا ةعتوادًة على ةلطاق  ةللظة   بدع كل نل ةلعنوارك نأارللعة بثسب 
 . 33م.2020دام ةلوستقل  "أنبر" ل تقرير نرسس  ةلولاخ

ذلك فإن ةلوقود ةحح وري نةلغاز ةلطبةدي يظالن هوا عالب ةالقتالاد ةحنرنبيا نتثوا أنرنبا أن على  ننك
نقتًا ننجهودًة فضاًل  ق ةحقل ةلعنا ةلاللاعة  فخها إلى دنا تدتوع بالكانل على ةلطاق  ةللظة   أنر سةستغر 

أتي أهوة  أنكرةنةا ةالقتالادي  نكول  حهوختها ةلسةاسة  كل ذلكا ننل هلا ت ةالقتالادي  نل نرةءعل ةلجعنى 
نةالسترةتةجة ؛ فأنكرةنةا ديوقرةطة  تابد  للغرب بإنكانها أن ترثر في ةلعةخل ةلرنسي نبإنكانها أن تساعع ةلغرب 

                                                           
31Global News  Logan Nick: “Who has economic interests in Ukraine? It’s not just Russia”, 

  28/02/2022., Retrieved: tps://bit.ly/33XPkx1ht March 2014, 
لديييياز الروسيييييييي مييييا زال  ير ممكن ة  قسيييييييطنطين سيييييييميرنوف 32 م  2022  زبراير RT   تخّلي موروبييييا ون ا

https://bit.ly/3HnUv6V 28/02/2022  تاريخ الدخولة . 
م  2020  م سيييييييطس Euronews   ا  فوري زي موروبيييافوق ولا طييياقييية الوقود  ول مرة.. الطييياقييية المتجيييددة تت  33

https://bit.ly/33XtDNz 28/02/2022  تاريخ الدخولة . 

https://bit.ly/33XPkx1
https://bit.ly/3HnUv6V
https://bit.ly/33XtDNz
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جح في ةلغربة ا نهو أنر نبوا يخعم ةلوالالح  بالتقعم أكثر نأكثر باتجاه رنسةا بهعف تغخخر ةلوضك ةلقائم فخها
ةلسابق نك ةالتثاد ةلسوفختي نأدى إلى ت ككا نل ةلعةخل نتةج  عع  نطالبا  شدبة  بالعيوقرةطة  نةلثريا  
ةلسةاسة  نةالقتالادي  على ةللوط ةلغربي؛ نهو نا يضةف سببًا آخر لثرص رنسةا على ععم ةقترةب ةلغرب 

لخاص  بها نةلتي تقك في ةل رق بالقرب نل لعاها حقوا ةلغاز ةأيضًا أن أنكرةنةا نل حعندها. سعار بالذكر 
 ترلخون قعم نكدب؛ نا اوضح أيضًا أهوة  أنكرةنةا ةالقتالادي  للغرب. 39حعند رنسةا باحتةاطا  تالل إلى 

ا أال نهي أهوختها نل سه  أخرى فإن أنكرةنةا لعاها أهوة  أخرى نل ةللاحة  ةالقتالادي  ال تقل عل نجاا ةلطاق 
% نل صادرةتها ةلغذةئة  29نكرةنةا تدرف بأنها سل  ةلغذةء باللسب  حنرنباا نتالعر نثو في نجاا ةلغذةء؛ فأ

إلى دنا ةالتثاد ةحنرنبي؛ حخث تدع أنكرةنةا تاسك أكبر نلتج للقوح في ةلدالما نخانس أكبر نلتج للذر  أيضًاا 
 34لي.ةسوالي ةللاتج ةلوثلي ة،سوا% نل 10نت كل ةلزرةع  نثو 

بل نأيضاً أنلها ةلغذةئي؛  انبالتالي فإن سةطر  رنسةا على أنكرةنةا يوثل نهعدًة لةس فقط حنل ةلطاق  في أنرنبا
فضاًل عل ةلتهعاع ةحنلي نةالسترةتةجي حنرنبا نل خالا نجاه نوسكو في تأنخل قبضتها على ةلطاق  ةلتي 

ا إلى سانب توكلها   ةلغرب على غاز شرق ةلوتوسطا،ضاف  إلى سدخها إلى نزةحوتالل إلى ةلغرب عبرهاا ب
نل نع ن وذها خارج إطار حعندها ة،قلةوة ؛ نا يجدلها ب كل فدلي قطب سعاع في ةللسق اهعد ةلسةاد  ةلغربة  

لطبةدي أن ةلتي ةستور  لدقود نل بدع سقوط ةالتثاد ةلسوفختي. نفي ضوء تلك ةلوالالح ةلثخوي  كان نل ة
نبي إلى ةلتقرب نل أنكرةنةا نتثبخت حكونا  نوةلةا لا فخها ا حلف ةللاتو نةالتثاد ةحنر يسدى ةلغرب نل خال

 توهخعًة لضوها إلةا لإلسهاز على ةلخطر ةلرنسي؛ نهو أنر تعركا نوسكو سخعًة.
  

                                                           
 12نتا ثرنة  نةسد  نسل  غذةء عالوة .. نخانف ةلثرب تهعد صادرة  أنكرةنةا إلى ةلدالم"ا ةلجزير .  ص وةن سوالق: "34

 .2022 /4 /4(ا تاريخ ةلعخوا: https://bit.ly/3uT4Gw3ا )2022فبرةار 

https://bit.ly/3uT4Gw3
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 الثاني: الفصل

 الروسية في أوكرانياالعسكرية العملية أبعاد 

: العوامل   التي هيئت للعملية العسك ية:أوالا

تها على ةستداد  بدض نظاهر ة،نبرةطوري  ةلتي فقع تدتبر أنكرةنةا نركزي  في رؤي  بوتخل ةلتي تركز
ةلتي تقوم على ةعتبار ةلعنلتخل بلعًة نةحعًة  بوتخل رنسةا نك سقوط ةالتثاد ةلسوفخختيا هذة عالن  على رؤي 

إن ةحنكرةنخخل نةلرنس " قوا بوتخل ن ساباحساس خاص  نل ةللاحة  ةلتاريخة ا نهو نا يوكل ةلتعلخل علةا ب
 35".كانوة شعًبا نةحًعة أن على ةحقل سةكونون لوال تعخل ةلقوى ةلخارسة  ةلتي أنسع  سعةًرة بخل ةالثلخل

ظهر رنسةا ةلقلخل نل ةالحترةم لوبعأ ةلسةاد  للعنا في فضائها ةلجغرةفي؛ فولذ ت كك ةالتثاد نعلى نا ابعنا تُ 
ةر إلى توسةك سةطرتا على أرةضي نا بدع ةالتثاد ةلسوفختيا نل نقاطد  ترةنسلةستريا سدى ةلكرنلخل بإصر 

ما 2008رنسي لجورسةا في عام ازةخستانا نأكثر ةحنثل  درةناتةكة  هي ةلغزن ةلةالن الالة  في نولعنفا إلى ك
دننباس ةحنكرةنة  م نتسلةح ةالن الالخخل في نلطق  2014نةحهم نل ذلك  ضوها ل با سزير  ةلقرم في عام 

بالتثوا في إصرةر نةضح على دنج أنكرةنةا نكذلك بخالرنسةا في دةئر  ةلل وذ ةلرنسي نععم ةلسواح لهوا 
أن تثت ظ أنكرةنةا بثقها ةلسةادي في ةالنضوام إلى حلف ةللاتوا ناحة  ةلغرب نلذلك فإن إصرةر ةلغرب على 

 .36نسببها ةلرئةسيناهةك عل ةالتثاد ةحنرنبي هو لدل  هذه ةحزن  

في ةحشهر ةحخخر  رفك بوتخل ةلوخاطر نل خالا ةلت كةك عللا في ةلسةاد  ةحنكرةنة  نرفض ةلتدانل نك 
  نل نةشلطل بدعم قبوا أنكرةنةا نسورسةا في ةللاتو نطلقا ننضك ةلرئةس ةحنكرةنيا نقع طالب بضوانا  أنلة

 .أنا باللسب  لعننباس37ي نل شأنا أن ي كل تهعاعة لرنسةاحع للععم ةلدسكري ةحنريكي نةحنرنبي لكخةف ةلذ
سة  ا فقع أشار بوتخل إلى ةلولطق  باسم نوفارنسةا أن رنسةا ةلجعاع  نهو نالطلح ةستخعنتا ة،نبرةطوري  ةلرن 

 في ةلقرن ةلثانل ع ر.

                                                           
35 Jen Kirby and Jonathan Guyer, Op. Cit. 
36 Stewart M. Patrick: “The Russia-Ukraine Crisis Could Determine the Future of 
Sovereignty”, Council on Foreign Relations, February 3, 2022, https://on.cfr.org/3CF52dd,  
Retrieved:28/02/2022. 

37.Ibid 
  نيتكون نل نقاطدتخل هوا لوغانسك ندننختسك  2014ة،قلةم ةلذي دعوت رنسةا سةطر  ةالن الالخخل علةا شرق أنكرةنةا عام

 إقلةم ةلعننباس ةل رقي اسمبنيدرف 

https://on.cfr.org/3CF52dd
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ا فإن بوتخل "يضك نل سه  أخرى أنضح نزير ةلخارسة  ةحنريكة  أنتوني بلخلكخل خالا خطاب ألقاه في برلخل
؛ حخث إن نوقف بوتخل اتدارض نك نذكر  بودةبست 38ةحساس للغزن حنا ال يدتقع أن أنكرةنةا دنل  ذة  سةاد "

خل رنسةا نةلواليا  ةلوتثع  نةلوولك  ةلوتثع  نةلذي نةفقوة فةا على م ب كل ن ترك ب1994نهي تدهع نقك عام 
 39خلخها عل ةحسلث  ةللوني .ةحترةم ةستقالا أنكرةنةا نسةادتها نقابل ت

ةلثالي غخر نقبوا نخطخر باللسب  لرنسةا؛ حنا نخالص  ةحنر أن ةلرئةس ةلرنسي ارى أن ةلهةكل ةحنلي 
كري  نةلسةاسة  نةالقتالادي  ةلقوي  بخل أنكرةنةا نةلغرب نةلذي هو نداد ب كل يظهر سلسل  نل ةلدالقا  ةلدس

ةنةا ةلوثتول  في ةللاتو إلى ةلودضل  ةحنلة  ةلتي اتالورها بوتخل على أساسي لرنسةا كوا ترنز عضوي  أنكر 
 .40حعنده ةلغربة  

على - 41أوك انيا دولة محايدةنل لذلك فإن نا اريعه بوتخل هو فك ةلدالقا  بخل أنكرةنةا نةلغرب؛ ساعاًل 
ه فلل يغخر ةللاتو سةاس  أن تثت ةلسةاد  ةلرنسة ا نهو ةلهعف ال يوكل تثقةقا نل خالا ة،قلاع نحع -ةحقل

 -بوا في ذلك رنسةا-ًسا للتغخخر في ةلولطق  ةلباب ةلو توح با،ضاف  إلي ذلك ارى ةلغرب في أنكرةنةا نووذ
ةنعناج أنكرةنةا في ةلورسسا  ةلغربة  سبخل؛ لذة بعأ لذلك لم يجع بوتخل نل ةلخةارة  غخر ةلقسري  لوقف نسار 

ضم شبا سزير  ةلقرم نةحتالا دننباس إلي ةستخعةم ةلقو  ةلدسكري  ،سبار في ةستك اف خةارة  قسري  تتجانز 
 . 42خل ةلتزةنا تجاه أنكرةنةا أن ةلقضاء على قعر  ةلعنل  ةحنكرةنة  على عرقل  رنسةاةلغرب على تقل

 ؟ حكثر أهوة  هلا هو لواذة سدت نوسكو إلى تالدخع ةحنور في أنكرةنةا في ةلتوقخت ةلثالينلكل ةلسرةا ة

إن ة،ساب  على هذة ةلسرةا تتوثل في إدرةك نوسكو حن ةلبخئ  ةلثالة  نوةتة  توانا لتثركها؛ حخث نثلت 
ص  قع ال تدوض باللسب  لووسكو فر  ةلتطورة  ةلسةاسة  ةحخخر  دةخل أنكرةنةا نةلواليا  ةلوتثع  نأنرنبا نرنسةا

 . للتثرك

                                                           
38 Stewart M. Patrick, Op. Cit. 
39 Ibid. 
40 Liana Fix and MICHEL Kimmage: “What Does Putin Want with Ukraine—and How Does 
He Plan to Get It?” German Marshall Fund, JANUARY 11, 2022, https://bit.ly/3J2Qk29, 
Retrieved:26/02/2022 

 للوزيع ب أن حةاد أنكرةنةاا رةسك: 41
أحوع دياب: "ةلثةاد ةحنكرةني.. ةلسيييييييةاقا  ةلتاريخة  نةلضيييييييرنرة  ةلسيييييييةاسييييييية  نةلتاليييييييورة  ةلوسيييييييتقبلة "ا نركز تريلعز للبثوو 

 .2022 /4 /4(ا تاريخ ةلعخوا: ly/3LIihxghttps://bit.ا )2022أبريل  3نةالست ارة ا 
42 Ibid 

https://bit.ly/3J2Qk29
https://bit.ly/3LIihxg
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 على الصعيد األوك اني: (أ

ًةا نتلاحًرة بخل نخبتها ةلسةاسة ا نأصبثت لةًّاا نتداني أزنا  ةأنكرةنةا بلع ن كك دةخ • قتالادي  صعب ا نت ظِّّ
 .43عبًئا على ةلغرب أكثر نلها نكسًبا

 لةست في ةلوةقك عضًوة في ةللاتوا نبالتالينها احنوةا نةحسلث  إال أأنكرةنةا بةلغرب  ععلى ةلرغم نل ن •
  .44باشر نل ةلواليا  ةلوتثع  نحل ائهاال يوكلها ةالعتواد على ةلععم ةلدسكري ةلو

 رنسةا ن سها.ب ةا نثل بخالرنسةاا بل نثاط أنكرةنةا نثاط  أيًضا بثل اء ننكالء رنس •

 على الصعيد ال وسي: (ب

 بخالرنسةا نأرنخلةا نةآلن أيًضا في كازةخستان.عزز  رنسةا نوقدها في ةلجوةر في  •

م نك ععم توقك ندارض  2024  ةلترشح في عام ضول ةلرئةس ةلرنسي لل سا ةلثق ةلعستوري في إعاد •
 ة  لوساره نتةج  نوس  نل ةلقوك.دةخل

ى أنا تهعاع تم تالوير ةلتدانن ةلدسكري ةحنكرةني ةلوتزةاع نك ةلواليا  ةلوتثع  نةلوولك  ةلوتثع  نتركةا عل •
 ق.خطخر لألنل ةلرنسيا لذلك يوكل ةعتبار ةلتعخل ةآلن أقل تكل   نل ةلتعخل في نقت الح

شبا سزير  ةلقرم قع ترسخ نضدها دةخل ةالتثاد ةلرنسيا نةلوتوردنن في شرق أنكرةنةا نسةطرنن على  •
 نوةقدهم نسط تلاٍم لقعرةتهم ةلدسكري  ب ضل دعم نوسكو ننسانعتها لهم.

 -ةلرنسة ا نقعنت ن سها لكال ةلطرفخل -ةا ةلتي ةنتهجت نوقً ا بعة نثااًعة نل ةحزن  ةحنكرةنة بخالرنس •
ما 2015عام  نسةًطاا حتى إن ةت اقةا  ةلسالم ةلتي لم اتم ةاللتزةم بها ُنقَِّدت على أرةضخها -بجانب ةلغرب

ريح لووسكوا بدعنا خرست نحولت ةسم عاصوتها ةت اقة  نخلسكا تثوا نوق ها لةالبح نريًعة ب كل ص
ةصم ةلغربة  لودارضةاا نهو ةلتظاهرة  ةل دبة  ضع رئةسها ألكسلعر لوكاشخلكوا ندعم كخةڤ نباقي ةلدو 

 .45بقاء في ةلسلط نا سدلا ي در بيالخةان  حسب نص اا نباتت رنسةا ةلعةعم ةلوحخع لا لل

                                                           
ا م كز الدراسررات الع بية األوراسرريةأحوع ده ييان: "ديسييوبر ةلو ييرنم.. كةف أرةد أوتخل أن يغخر قعر رنسييةا عبر أنكرةنةا "ا  43

 .25/02/0222ا تاريخ ةلعخوا:https://bit.ly/3J4M9Tvا 2022الاار
44   Patrick Kingsley, Op. Cit. 

 .سابق م جعده ان أحوع  45

https://bit.ly/3J4M9Tv
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 على الصعيد الغ بي (ت

انةا لعاها كثخر نل ةالستثقاقا  ةلعةخلة  ذة  ةحنلوي  أنرنبا في خضم تغخخرة  ةلقةاد ؛ حخث إن ألو •
عاًنا نل  16بدع " أنالف شولتز" نهونست ار سعاع  اهالع في ظل حكون  ةئتالفة  ضعة  ا فثالةا

ا نفرنسا على نوعع أنجخال نخركل نال تزةا ةلثكون  ةالئتالفة  ةلجعاع  تثانا ترسةخ سةاستها ةلخارسة 
بل  هي ةحكثر ةستقطاًبا ربوا في تاريخها نباقي دنا أنرنبا تدالف بها ةحزنا  نك ةنتخابا  رئاسة  نق

رنج بريطانةا نل ةالتثاد ةحنرنبي نأزن  ةلالسئخلا نأنضاع ةقتالادي  صعب  خل ها ةلوتتالة ؛ نثل خ
 .1946 -نباء كوفخع

رنسةا ةلتي كوا ال يوكل إغ اا أزن  ةلطاق  ةلتي تدالف بأنرنبا في ظل شتاء قارسا ننسانن   •
 .47" أناًل لضخ نزيع نل ةلغاز ةلطبةدي إلى أنرنبا2 –ةشترطت ت غخل خط "نورد ستريم 

ن ةالنسثاب ةل وضوي نل أفغانستان نةالضطرةبا  ةلعةخلة  في ةلواليا  ةلوتثع  هي عالنا  ا أوك •
ال ازةا بااعن يثانا ؛ فةلغرب نلقسًوا ب أن دنر ةلواليا  ةلوتثع  في ةلدالم ا هذة بجانب أنضدف

 48.ةنبإعاد  توحخع ةلتثالف عبر ةحطلسي بدع حال  ةندعةم ةلثق  ةلتي ترةكوت خالا إدةر  تر 

أنانها  -خالًفا حزناتها ةلعةخلة  نةالستقطاب ةلسةاسي ةلثاد ةلعةخلي-هذة بجانب أن ةلواليا  ةلوتثع ا  •
 تثعي ةلالخل نسط ععم قعرتها على ةستداد  قو  تثال اتها كوا كانت علةا في ةلسابق. 

عوةنل أسهوت في تدزيزه نخالص  ةلقواا أن ةلتالدخع ةلرنسي في ةلوقت ةلرةهل ال البك نل فرةغ نإنوا ثو  
في ةلسلوة  ةحخخر  باستقرةر سةاسي في ظل فول سه  تثسل ةلوضك ةالقتالادي لرنسةاا كوا أنها توتدت 

الديوخر بوتخل زنام ةلقةاد ا نقع عاصر ةنتالك قةادتها ة،رةد  ةلسةاسة  نةلععم ةل دبي ةلوتوثل بتولي ةلرئةس ف
  ةلتي تدانخها ةلواليا  ةلوتثع  في ةلوقت ةلرةهلا فول سه  تداني بوتخل خوس  رؤساء أنريكخخل نيعرك ةحزن

ةلتي خاضتها نطلك ” ساحا  ةلقتاا“دةخلة ا ننل سه  أخرى تداني نل ةنسثابا  عسكري  نل  نل ةنقسانا 

                                                           
 م جع السابق أحوع ده انا 46
 الم جع السابق 47

48 Jen Kirby and Jonathan Guyer, Op. Cit. 
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دوةنل تخلق فرص  نوةتة  لرنسةا لتدخع تووضدها في نجالها ةلثخوي سخوسةاسًةا ةحلفة  ةلجعاع ا كل هذه ةل
 .49الوًةانع

 :األهدا  ال وسية من العملية العسك ية في أوك انياثانياا: 

يوكل أن ن رق بخل نوعخل نل ةحهعةف فةوا اتدلق بالدولة  ةلدسكري  ةلرنسة  ةحخخر  في أنكرةنةا؛ نذلك على 
 ةلتالي:ةللثو 

 بعيدة المدى:  االست اتيجيةاألهدا   (1)
 تتوثل هذه ةحهعةف فةوا الي:

 تها الدولية:استعادة مكان (أ)

لعى نوسكو رغب  ندلل  للتووضك في نطاق ةلعنا ةلدظوى نالستداد  نكان  ةلعنل  ةلدظوى بدع فقعةنهاا 
م نةنتقاده ةلالريح لللظام 2007ةحنلة  فبرةار حخث ةنتقع ةلرئةس بوتخل في خطابا بورتور نخونخ للسةاسا  

ا فقع عاد  رنسةا 50نر رنسي سعاع في ةللظام ةلعنليأحادي ةلقطبة  ةلذي تقوده ةلواليا  ةلوتثع ا تعشخلا لع
في ةحعوةم ةحخخر  إلي ةلساح  ةلعنلة  ب كل ن ةط نقانت بثركا  نرثر  في قضايا ن أزنا  نتلوع  ننتدعد  

ويا ؛ فانغوست ب كل نباشر في بدضها ك اعل رئةسي كوا هو ةلثاا في ةحزن  ةحنكرةنة  ةحبداد نةلوست
ا ندخلت كطرف نسانع في قضايا أخرى نثل كل نل ةحزن  2014ها لجزير  ةلقرم عام خاص  نلذ قرةر ضو
ي نهو نا يلة ا با،ضاف  إلي ذلك حانلت لدب دنر ةلوسةط أن ةلوسهل لوسار سةاسةلسوري  نةحزن  ةل لزن 

 51سدت إلةا في أزن  ضرب ةللاقال  في ةلخلةج ن أزن  سع ةللهض .

 :الجمهوريات السوفيتية السابقةتحقيق الهيمنة اإلقليمية على  (ب)

كان النهةار ةالتثاد ةلسوفختي تبدا  سلبة  شعاع  التزةا تترك بالواتها على ندعا ةلالدود ةلرنسي   
ل ةلجوهوريا  ةلسوفختة  ةلسابق  نكان بدضها يوثل ظهخرة قويا ننل أبرز تلك ةلتبدا  فقعةن رنسةا ععد ن

                                                           
ا ، م كز الفك  االسرررت اتيجي للدراسرررات“إنكانةا  ةلو انضييييي  نةحتواال  ةلووةسه … "ةحزن  ةحنكرةنة  نةلتاليييييدخع ةلرنسيييييي  49
 . 28/02/2022تاريخ ةلعخوا:ا https://bit.ly/3CBLaaIا 2022رةارفب
ا نركز ةحهرةم لألبثاو مجلة السررررررياسررررررة الدوليةنورهان ةل يييييييييةخ: "ةالسيييييييييتجاب  ةلورن : نوسيييييييييكو في ةلودادال  ة،قلةوة "ا  50

 .26 -25 ا ص ص:2020الاار ا55ةلوجلع:  ا219نةلعرةسا ا ةلدعد
ا نركز ةحهرةم لألبثاو مجلة السياسة الدوليةحوع حسييل: "ركائز ةلدود  ننقونا  ةالسييتورةر: قرةء  في ةلعةخل ةلرنسييي"ا أ 51

 .9ا ص: 2020الاار ا55ةلوجلع:  ا219نةلعرةسا  ةلدعد

https://bit.ly/3CBLaaI
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ة  لتقلس ةلوساح  ةلجغرةفة  نبالتالي ةنكواش ةلدوق ةالسترةتةجي لووسكوا فضال عل ةلتعةعةا  ةلجخوسترةتةج
ول  دنن ةنعناج أنكرةنةا ثاني أهم سوهوري  نل سوهوريا  ةالتثاد للعنل ؛ نهو نا ي سر سدى نوسكو للثخل

 52وفختي ةلسابق نك ةلغرب.ةلس

 :التصدي لتهديدات الغ ب ألمنها القومي وقف توسع الناتو ش قاا  (ت)

ةلتدانل نك ةحزن  ةحنكرةنة  نلجوئها إلى ةلقو  ةلدسكري  رد فدل طبةدي   دل ةلرنسي فيلقع كان رد ةل
ةحنكرةنة ؛ فقع أرسك  ةحرةضي فيلوا أدركتا ةلقةاد  ةلرنسة  نل ةلتهعاع ةلوةقك على ةلوالالح ةلرنسة  ةلواثل  

ةلرنسة ا نةلقضاء على ةلقوةعع  إلى نرةنر  غربة  تسدى إلى تثجةم ةلقو  2014فبرةار  ةت اق ةنهةاربوتخل 
نخلاء سة استبواا كوا أن تلالخب حكون  نوةلة  للغرب بدع عزا ةلرئةس  فيةلقرم  فيةلدسكري  ةلووسود  

ريوها  تأنا سوةدها إلى سذب أنكرةنةا ناحة  ةلغرب نسدلها قو  ندادي  لرنسةاا سدل بوتخل ارسم سخلا ةلووةلي
 ةلتيةلثكون  سوف تتثرك نفقًا حهوةء ةلغرب  هذها كوا رأى بوتخل أن ية،قلةونثةطها  في ةلرنسيلللظام 

ن تسدى إلى ةلقضاء على ةلعنر ةلرنسي ةلطووح نةلدول على قوك ةحقلةا  ةلرنسة ا خاص  بدع إصعةر ة،عال
ننل هلا  ةلخاص بإلغاء ةللغ  ةلرنسة  كلغ  ثانة  للبالد نسدل ةللغ  ةحنكرةنة  هي ةللغ  ةحساسة ا ةلعستوري 

ا ننثانل  نل ةلثكونا  ةلغربة  لخلق حكونا  ة،قلةويلوعى ةلخطر ةلذي اتهعد ن وذها  ةلرنسيكان ة،درةك 
 . 53نوةلة  لها في ةلوثةط ةلخل ي لرنسةا

لك تدتبر رنسةا توسك ةللاتو شرقًا تهعاعًة أنلةًا صريثًا البغي نجابهتا حن ذلك يأتي ضول با،ضاف  إلى ذ
غربة  تهعف إلى ةحتوةء ةلتهعاعة  ةلرنسة  ةلوثتول ا حخث كان ةللاتو يدول على توسةك ن وذه في ةسترةتةجة  
ا توثلت في ضم دنا ةلبلطخق ا  نل ةنضوام دنا أنرنبا ةل رقة  للثلف حعثت كلها خالا عهع بوتخلأربك نوس

ا 2017ا نةلجبل ةحسود عام 2009ا نكرنةتةا نألبانةا عام 2004نسلوفاكةا نسلوفخلةا نرننانةا نبلغاريا عام 
 2020.54ننقعننةا ةل والة  عام

نلم يكل بوقعنر رنسةا في ذلك ةلوقت صع هذه ةلووسا ا لكلها أصبثت ت در ةآلن أن ةل رص  أنانها نتاح  
لتثسخل نوق ها في حعندها ةلغربة ا نععم ةلسواح للواليا  ةلوتثع  ةحنريكة  بتطويقها نإخضاعها لودادل  

                                                           
ةلوجلع:  ا219رةسيييا ا ةلدعدا نركز ةحهرةم لألبثاو نةلعمجلة السررياسررة الدوليةسيييانح رةشيييع: "رنسيييةا قو  عظوى نثتول "ا  52
 .4 -3ا ص ص: 2020الاار ا55
ا الديمق اطي الع بي زالم ك ا“ 2015 – 2013ةحزن  ةحنكرةنة   في: "ناليييييالح ةلعنا ةلكبرى ةلوتدارضييييي  حعبع ةل تاعبخر  53

 م.28/20/2022ا تاريخ ةلعخوا: https://bit.ly/3J4xbwRما 2016أغسطس 
  م جع سابقإنكانةا  ةلو انض  نةحتواال  ةلووةسه ا … ةحزن  ةحنكرةنة  نةلتالدخع ةلرنسي  54

https://bit.ly/3J4xbwR
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حعند نا بدع ةالتثاد ةلسوفخختيا  ةلغربي على حسابهاا ننل هلا حعد  رنسةا نجالها ةلثخوي لة ولةحنل 
ا ننا يدلةا ذلك نل ”نلك ن وء بخئ  ندادي  في نجالها ةلثخوي “نبلت في سبخل ذلك ةسترةتةجختها ةلقائو  على 

نةالتثاد ةحنرنبي. نيدع ةلغزن ضرنر  أن اتخلى سخرةنها في شرق أنرنبا عل أفكار ةالنضوام لثلف ةللاتو 
 55  فارق  في ةلتدبخر عل ةلتوسها  ةلرنسة  ةلجعاع .لثظ 2008ةلرنسي لجورسةا عام 

 األهدا  المباش ة للعملية:  (2)

لقع أعطى بوتخل ن سا نجووع  نل ةلخةارة  لتثقخق حال  أنكرةنةا ةلوثااع  أن ةلداسز  حخث يدتبر أساس 
ةلهجوا  ةا نيأتي بدعها ةلجانب ةالقتالادي نةلتجسس أن ةلتعخل عبر نلهجا هو ةلقو  ةلدسكري  لرنس

ة،لكترننة ؛ فبخلوا ةلثرب هي ةلوسار ةلذي ةختاره بوتخل بال دل لذلك ال يوكل أن تكون حرًبا صغخر  فإن ةلثع 
ةا نسر   نعلى ذلك حعد .56ةحدنى نل ةحهعةف هو ة،طاح  بالثكون  ةحنكرةنة  نتلالخب زعةم نوةلي لرنسةا

 نجووع  نل ةحهعةف للدولة  ةلدسكري :

قلةم ةلعننباس بكانلاا نخلق طريق بري اربط رنسةا ب با سزير  ةلقرما نفرض حالار بري سةطر  على إةل (أ)
نبثري على أنكرةنةاا نتعنخر عتادها ةلدسكري في إطار قرةر نوسكو ةلذي أعللا بوتخل بلزع سالحها بالقو ا 

 .57سة  على عع  سخوب نهو  نحخوي  في ةلعةخل ةحنكرةنينسةطر  ةلقوة  ةلخاص  ةلرن 
إظهار ضدف نعجز ةلواليا  ةلوتثع  نةلغرب عل حواي  أنكرةنةاا أن ةلتعخل ةلدسكري ةلوباشر ،زةل   (ب)

 ةحنهام ةلتي سوقت لها ةلثكون  ةحنكرةنة  نحل اؤها بأن ةلغرب يقف خلف كخةف.
اطهاا نتولي حكون  نوةلة  لها تت انض ندهاا أن   نإسقةلثالةةلثكون  ضع  ةحنكرةني ةل ارعتثريك  ( )

ةلتوصل إلى ةت اق نك ةلغرب ي ضي إلى تقعيم حكون  كخةف طلًبا تدلل فةا تخلخها عل ةالنضوام إلى 
ةللاتوا ننزع سالحهاا نسوةك قعرةتها ةللوني  ةلتي توكلها نستقباًل نل صلك قلبل ا نتثولها إلى دنل  نثااع ا 

 .58ل نوسكو بالث اظ على نحع  أرةضخهانقابل تدهع ن

                                                           
 الم جع السابق 55

ا 2022فبرةار24ام كز الرردراسررررررررررات الع بيررة ال وراسررررررررريررة"ةلهجوم ةلرنسييييييييييييييي على أنكرةنةييا.. غزن أم عولةيي  سرةحةيي ؟"ا  56
s://bit.ly/3tRbCcIhttp:29/02/2022ا تاريخ ةلعخوا. 

 الم جع السابق 57

 الم جع السابق 58

https://bit.ly/3tRbCcI
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ةحكثر ةتساًعا هو غزن أنكرةنةا بالكانل ثم ةحتاللها أن ةلوطالب  بالت انض على ةستقاللها سةكون ةلهعف كوا 
 . 59نفًقا ل رنط بوتخل

 أنا ةلخةار ةحخخر نةلذي يدكس بدض إسترةتةجة  رنسةا في سورياا اتوثل في تثويل أنكرةنةا إلى دنل  فاشل 
إلى أزن  ةلوهاسريل ةلتي نل شأنها أن تالبح صعةعا نل خالا ةلتعخل ةلدسكري نةلتخريب ةلعةخليا نوا اردي 

 .60حنرنبا

يوكل ةلقوا إن بوتخل ال يثتاج إلى ةللجاح في بلاء ةلعنل  أن ةالستدوار في أنكرةنةاا نإنوا يكفةا فقط  إذن
 .ربة بثكونتها ذة  ةلوخوا ةلغا إف اا أنكرةنةا ةلثالة 

 العسك ية" على األرض: ةثالثاا: تطورات "العملي

ُتدرف باسم ةلثرب "ةلهجخل "ا نثل  ام2014عام  نلذبوتخل تكتةكا  غخر تقلخعي  ضع أنكرةنةا ةتبك 
ساهم ذلك في زعزع  ةستقرةر أنكرةنةا  ةلوخلة ةا  غخر ةللظانة  نةلقرصل  ة،لكترننة  نةلودلونا  ةلوضلل ا

ننل خالا ةلهجوا   لة  ةلتثتة  ةلثخوي  نحوال  ةلتضلخلا ةلهجوا  ة،لكترننة  على ةلبنتقويضها نل خال
 .61ةاللكترننة  ةستطاع أن يثعد نلاطق ةلبلة  ةلتثتة  ةلدسكري  في أي أنكرةنةا ب كل دقخق

قوتان نقل بوتخل ةلوحعة  ةلدسكري  نل حعند رنسةا نك ةلالخل نأظهر ثقتا في عالقاتا نك بكخل حخث تقوم ةل
د  ت كخل ةللظام ةلدالوي لالالثهوا على ةلرغم نل أن عالقاتهوا ال ترقى إلى نستوى في ةلوةقك بالتلسخق ،عا

. نهو نا ترك ةلواليا  ةلوتثع  تتالارع نك خالوخل في نقت نةحع في أسزةء نتباال  سغرةفًةا 62تثالف رسوي
لزياد  تأثخرها عالوةا نأيضا زياد  أن نا البغي أن ت دلا نل ةلدالما نبذلك توةسا إدةر  بااعن ةآلن قرةرة  كبخر  ب 

ة،ن اق ةلدسكري ننطالب  ةلثل اء بالوزيع نل ةلوساهو  نن ر قوة  إضافة  في ةلخارج نتطوير نالادر طاق  
 أكثر تلوًعا لتقلخل ةعتواد أنرنبا على نوسكو.

                                                           
59 Nigel Gould-Davies, Op. Cit. 
60 Ibid 
61 Jen Kirby and Jonathan Guyer, Op. Cit. 
62 Michael R. Gordon: “Ukraine Crisis Kicks Off New Superpower Struggle Among U.S., Russia 
and China”, The wall street Journal. Feb. 23, 2022, https://on.wsj.com/3MEoBHc, 
Retrieved:28/02/2022 

https://on.wsj.com/3MEoBHc
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ةلثعند نك أنكرةنةا نلذ أنةئل م نعلى طوا على ةلجانب ةآلخر نةصلت رنسةا تدزيز قوةتها في بخالرنسةا نةلقر 
سلعي نندعة  عسكري  رنسة  في غرب رنسةا نشبا سزير   100000ا حخث تم ن ر نثو 202163نوفوبر

ا 64ةلقرما نتم ن ر ةلوزيع نل ةلقوة  في بخالرنسةا ،سرةء تعريبا  عسكري  نل ةلقرب نل ةلثعند ةحنكرةنة 
ثم  ما2022فبرةار 21في دننختسك نلوغانسك شرق أنكرةنةا نلطقتي قالاباستلةقوم بوتل بدع ذلك باالعترةف 

 65.أصبثت لغزن أنسك توهخعةً أرسل ةلقوة  ةلرنسة  إلخهم 

م ةنطالقا نل ةقلةم ةلعننباس ةل رقي ةلذي 2022فبرةار 24بعأ  رنسةا ةلدولة  ةلدسكري  فجر اوم ةلخوةس 
ةحنكرةنة  على ةالنترنتا نك إغالق ةلوجاا قك ةلثكون  ةعترفت با للتوا نسبق ذلك هجوا  ةلكترننة  لووة

ةلجوي ةحنكرةني نةلتثرك باتجاه كخةف نل ثالو نثانرا نل ةل واا نهي دنل  بخالرنسةا ننل ةلجلوب حخث 
 66ةل رق نهو إقلةم ةلعننباس. لشبا سزير  ةلقرما نن

درقل نثانل  كخةف ي بأن ةلغرببضوانا   طالبتحاصر  رنسةا أنكرةنةا نل ةل واا نةل رق نةلجلوب ن 
ا حخث تسدى رنسةا في حقةق  ةحنر بأن يقبل ةلغرب حق رنسةا في تقرير نستقبل 67لالنضوام إلى ةللاتو

ا نإعالن أن رنسةا لعاها ةلقعر  68أنكرةنةا نيك ف عل ةستدعةده لالستسالم للضغط ةلرنسي في هذة ةل أن
 نةلدقوبا  ةالقتالادي .ة  ةلدسكري  ل رض إرةدتها رغم ةالعترةضا  ةلغرب

فةوا أنضى ةلرئةس ةحنكرةني "فولوديوخر زيلخلسكي" ندظم ةحشهر ةلقلخل  ةلواضة  ةلسابق  للغزن ةلدسكري في 
ةتباع سةاسا  خالفة  تخاطر بإضداف ةلبالد نك تدزيز قبضتا على ةلسلط  بعاًل نل ح ع ةلدعاع نل ةلقوى 

 وةسه  ةلتهعاع ةلذي الوح في ةحفق بغزن رنسي نةسك ةللطاق.ي نةلسةاسة  ةلوختل   في ةلبالد لتتثع ف

                                                           
63 “Russia Crisis Military Assessment: What would a ground offensive against Ukraine look 
like? Watch the skies”, Atlantic council, February 9, 2022, https://bit.ly/35Qt2OD, 
Retrieved:22/02/2022 
64Philip Brien, Philip Loft: “Ukraine crisis 2022: Aid and refugees”, The House of Commons 
Library, ,28February 2022, https://bit.ly/3I2Yq9y, Retrieved:01/03/2022 

 15ا ص: م جع سابقا نالط ي ةلطالب 65
 .15ص: الم جع السابق،  66

67 Kira Rudik: “With Putin poised to invade, Zelenskyy must prioritize Ukrainian unity”, 
Atlantic council, February 8, 2022, https://bit.ly/3KAsivQ, Retrieved:03/03/2022 
68  Nigel Gould-Davies: “Russia’s choices and the prospect of war in Ukraine, The 
International Institute for Strategic studies”, IISS, 8th February 2022, https://bit.ly/3I4f5JO,  
Retrieved:27/02/2022. 
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م نشلت هجوا  في سوةك أنثاء ةلبالد نحاصر  2022فبرةار 24نبال دل دخلت ةلقوة  ةلرنسة  أنكرةنةا في 
ترى رنسةا أن ة،سبار هو ةلوالذ ةحخخر بدع أن ف لت أشكاا ةلل وذ ةلوألوف  في نلك  ثفا حخةلداصو  كخة

 نل ةالنجرةف أكثر نثو ةلغرب.ةا أنكرةن
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 الثالث: الفصل

 مواقف دول الغرب من األزمة األوكرانية

زن  ةالنكرةنة  )أن ةلالرةع ةلرنسي ةحنكرةني( يوس نالالح ةلدعاع نل ةلعناا لةس فقط ةلعنا ةلوجانر ا ن ةحإ
بل يكاد ارثر  -ودسكر ةلغربيلةزعةو   -بل إنها توتع لت ول ةلعنا ةالنرنبة  نصوال ةلى ةلواليا  ةلوتثع  

ذلك ةلالرةع على دنا ةلدالم أسوك حخث ةنا يوكل ةن يغخر نل شكل ةللسق ةلعنليا نيقلب ةلووةزيل ةلتي 
ةستور  شبا نستقر  ل تر  لةست بقلخل  نلذ ةنتهاء ةلثرب ةلدالوة  ةلثانة ا ةزدةد  في ةالستقرةر بدع ةنتهاء 

)ةلودسكر ةل رقي( نةلواليا  ةلوتثع  ةحنريكة  )ةلودسكر ةل رقي(ا نةلتي  يتةلثرب ةلبارد  بخل ةالتثاد ةلسوفخ
ةنتهت بت كك ةالتثاد ةلسوفختي نةن الاا ةلدعاع نل ةلعنا نل ذلك ةالتثاد )نا يقارب ةلسبد  ع ر دنل ( نل 

 بخلهم أنكرةنةا.

ةلجلسةا ا نت ول ةستونةاا   نكان ةللاتو قع عزز نل نسوده على ةلجانب ةل رقي بأربك نحعة  قتالة  نتدعد
. م2014نالتفةاا نلختوةنةا نبوللعةا بدع قةام رنسةا بضم شبا سزير  ةلقرم ةحنكرةنة  إلخها ب كل غخر قانوني في 

كوا قرر ةلثلف زياد  نسوده في نلطق  ةلبلطخق نرننانةا نبلغاريا بدع تالاعع ةلتوترة  نك رنسةا في ةحشهر 
 69ةحخخر .

ا تالقت ةلعنا ةلغربة  نعلى م2022 فبرةار ٢٤ر ةلهجوم نةلسةطر  على أنكرةنةا في فجر اوم ةر نبدع أن ةتخذ ق
قوي ا رغم أنهم كانوة يدلوون بلوةيا ةلعب ةلرنسيا نكان هلاك ةلدعاع نل  ةلوتثع  ص د رأسهم ةلواليا  

ننسع ةلدعاع نل ةل وةهع ةلتثذارة  ةلالادر  نل ةلبخت ةحبةضا بخالوص نوةيا رنسةا بالهجوم على أنكرةنةاا 
ريبا  تع رنسي نبعءسلعي  ألف ١٣٠نل  بأكثرةالنكرةنة  -نلها ةحت اد ةلجلود ةلرنس على ةلثعند ةلرنسة 

 عسكري  نكث  .

نل ةحزن   )ةلواليا  ةلوتثع  ةحنريكة  ندنا ةالتثاد ةحنرنبي( نفي ةللقاط ةلتالة  سلوضح نوقف دنا ةلغرب
 بان تلك ةحزن .إف نةالسرةءة  ةلوتخذ  ارة  ةلوتاح  أنانهما نتثلخل ةلووةقةحنكرةنة ا نتوضةح ةلخة

 التدخل العسك ي: :والا أ

                                                           
ا ع بي BBCرنسييييةا نأنكرةنةا: نا ةلهعف نل تأسييييةس ةللاتو نلواذة ال اريع ةلتعخل عسييييكريا في نوةسه  ةلغزن ةلرنسييييي؟"ا  " 69

  م.07/03/0222ا تاريخ ةلعخوا: https://bbc.in/3N88mCiما 2022نارس 

https://bbc.in/3N88mCi
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ا بااعن بأنها لل تعخل عسكريا دةخل أنكرةنةاعلى لسان رئةسها سو  صرحتكانت ةلواليا  ةلوتثع  قع 
نا لل أكع نأورة قبل ةنعالع ةالزن ا نقع طلب نل ةلووةطلخل ةحنريكخخل ةلوقةوخل في دنل  أنكرةنةا بالرحخل فبل 

لك ةلقرةر دنا ةالتثاد ةحنرنبيا حخث . نقع تبدا في ذ70ارسل سلعي أنريكي نةحع ةلى ةالرةضي ةالنكرةنة 
نل أسل دنل   -رنسةا-نا ال اوسع ةي نة  نل ناحة  دنا ةلغرب أن اتورطوة في حرب نك دنل  نوني  كبخر  إ

ى ذلك أكثر نل تالريح نزير  ةلعفاع ةاللوانة  كريستخل النبريتش بدع ةستواعها نثل ةنكرةنةا. نال اوسع أدا عل
ا حخث  ةلوثتول  ةلرنسة ةلدولة واني بخالوص كةفة  نساعع  أنكرةنةا على نوةسه  نك أعضاء ةلبرلوان ةالل

نل ألوانةا للجهود آالف خوذ  للجلود ةحنكرةنخخل دعم  خوس عللت نزةر  ةلعفاع ةاللوانة  في الاار ةنها سترسل أ 
غخرها نل دنا ةلغرب  نأال ةلوانةا  اةل اهع هلا هو أنن  .71نة  في نوةسه  ةلجةش ةلرنسيةلدسكري  ةحنكرة

 على ةستدعةد لووةسه  ةلجةش ةلرنسي نل أسل أنكرةنةا.

نحخع  في  نسع  ن سها ؛ ةلرنسة ةلدولة بدع بعةي   انأال إعللت دعوها حنكرةنةا أ ن ةلعنا ةالنرنبة  أنرغم 
دنا ةلغرب  تهامالبال رد نل ةلعنا ةحنرنبة  نهو نا دفك ةلرئةس ةحنكرةني  اةللجا سط ةلوثةط بثاس  لطوق ن 

رد بتثركا  نستدجل  لتثبت أن بال نطالًبا ةلدربال كل ةلكافي تجاه ةلهجوم ةلرنسيا ببدعم نسانعتهم لبالده 
 .72س ضع أنكرةنةا فقطا بل كل أنرنباةلقوة  ةلرنسة  لسةاد  أنكرةنةا خط أحور نأن ةلهجوم ةلذي ت لا ة

فبعةي  نل اس  ععم ةلوساعع  إلى ةلوساعع  على ةستثةاء؛ ننل هلا ابعن أن ةلغرب قع بعأ في ةلترةسك عل سة
نلخون دنالرا ةقر  عزنها على تقعيم  ٦٥٠ةلواليا  ةلوتثع  ةلتي سبق لها نأن قعنت ةسلث  لكخةف بقةو  

نا ةلوانةا ةلتي رفضت تقعيم أ. 73نلخون دنالر 350  ةضافة  نص تها باللوعة  حنكرةنةا بقةو  نساععة  عسكري
 500لف قاذف  صوةريخ نضاد  للعبابا ا نأتسلم ن نساععة  عسكري  بطريق  نباشر  لكخةف فها هي تتثرك 

                                                           
ا فبرةار RTها إلى أنكرةنةا لوثارب  رنسيييييييييةا تثت أي ظرف نل ةلظرنف"ا "ةلبخت ةحبةض: ةلواليا  ةلوتثع  لل ترسيييييييييل قوةت 70

 م. 07/03/2022ا تاريخ: https://bit.ly/3ufXY31ما 2022
  بالعربية CNN   الف الرا بين  يب ث إرسييييييال قوات لشييييييرق موروباآالف خوذة من ملمانيا للجيش ا وكراني.. و ت  5  71

 م.  07/03/2022  تاريخ الدخولة https://cnn.it/3JtYu3Bم  2022يناير 
ما 0222ا فبرةار برررالع بيرررة CNNةلرئةس ةحنكرةني ُيثيييييذر ةلغرب: ةلثرب سييييييييييييييتطرق أبوةبكم إن لم تسيييييييييييييييييياعيييييعننيييييا"ا  " 72

https://cnn.it/3JmXRsG :م. 07/03/2022ا تاريخ ةلعخوا 
ما 2022ا فييييبييييرةايييير الرررحررر ةنييييلييييخييييون دنالر"ا  350"نسييييييييييييييييييييياعيييييييعة  عسييييييييييييييييييكييييريييييييي  أنييييخييييركييييةييييييي  حنكييييرةنييييةيييييييا بييييقييييةييييوييييييي   73

awkranya/-ly-https://www.alhurra.com/alhrb :م. 07/03/2022ا تاريخ ةلعخوا 

https://bit.ly/3ufXY31
https://cnn.it/3JtYu3B
https://cnn.it/3JmXRsG
https://www.alhurra.com/alhrb-ly-awkranya/2022/02/26/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-350-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1


 األزمة األوكرانية وتداعياتها على مستقبل النسق الدولي

  

 30 

 برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا 

أخرى كانت سباق  لتلضم إلخها قائو  دنا أنرنبة   ا74نعةفك هانتزر 9صارنخ ةرض سو نل طرةز ستخلغرا ن
نباللسب  ةلتي توةسا هجوا  نتدعد  نل قبل ةلقوة  ةلرنسة ا ةللوسةستي نةلدسكري حنكرةنةا في تقعيم ةلععم 

هذة نها ستزيع نل دعوها للجةش ةحنكرةني بتسلةوها نزيعة نل ةلودعة  ةلدسكري ا بأ قع صرحت فإنها  رنسال
ةلتي تدهع  بتأنخل  أيًضا هوللعةن ا 75رشاش 2000رةنة  ب قرر  دعم ةلقوة  ةالنك ةلتي بلجةكاإلى سانب 

آالف صارنخ نضاد خوس  ستقوم بتقعيم  عل أنهاةلسويع كوا أعللت ا 76سو ستخلغر-خ ةرضصارن  200
 .77للوعرعا 

نلكل هذة ال يدلي بالضرنر  أن تقف دنا ةلغرب نكتوف  ةالاعي نل ةللاحة  ةلدسكري ا نال تتعخل عسكريا في 
أنكرةنةا حتى يقةووة نا يوثل درع يولك ع قانوة بل ر قوة  في دنا حلف ةللاتو ةلقريب  حعنديا نل ةلالرةعا فق

ةلتوعد ةلرنسي في شرق أنرنباا ننفقًا للودلونا  ةلتي تم سودهاا فإن توةسع ةللاتو في شرق أنرنبا اتوثل فةوا 
 الي:

 :دول البلطيق وبولندا (1

"ةلوسود ا نبوللعة تسوى ى ةللاتو في ةستونةا نالتفةا نلختوةنةتوسع نحعة  قتالة  نتدعد  ةلجلسةا  لع
 .78سلعي نل دنا ةللاتو 4000ةحناني ةلودزز". نتضم هذه ةلوحعة  نا يقرب نل 

بخلوا  نتقود ةلواليا  ةلوتثع  ةلقوة  في بوللعةا با،ضاف  إلى نسود قوة  نل كرنةتةا نرننانةا نةنجلترة.
تقود  ،ضاف  لذلكبا نفرنسا نأارللعة.إستونةاا نتضم قوة  نل ةلعنوارك  تقود بريطانةا نحعة  ةللاتو

                                                           
74France 24 Arabic " : صييييييارنخ أرض سو"ا ينلف فخعاو  ا  500ألوانةا تزند أنكرةنةا بألف صييييييارنخ نضيييييياد للعبابا  ن
(WIhttps://youtu.be/YZFujXZwQ :ا تاريخ ةلل ر)م.  07/03/2022ما تاريخ ةلو اهع : 2022فبرةار  27 

ا بوابة األه امعسيييكري في رننانةا"ا  300طل نقود لععم أنكرةنةا نتدتزم ن ييير  3800نعفك رشييياش ن 2000"بلجةكا ترسيييل  75
 م. 07/03/2022ةلعخوا:  ا تاريخhttps://bit.ly/3tpGQskما 2022فبرةار 

ما 2022ا فبرةار بوابررررة األه امصيييييييييييييييييييارنخ سييييييييييييييتخلجر نضييييييييييييييييييياد للطيييييائرة  إلى أنكرةنةيييييا"ا  200هولليييييعة ترسيييييييييييييييييييل  " 76
https://bit.ly/3L0XnJ6 20/03/2022ا: ا تاريخ ةلعخو . 

ما 2022ا فبرةار صرررررردى البلدآالف قاذف  نضيييييييييياد  للعرنع"ا  5رةنةا أحوع قاسييييييييييم: "ةلسييييييييييويع تتخذ قرةًرة ةسييييييييييتثلائًةا بولح أنك 77
https://bit.ly/3qnj7ad :م.07/03/2022ا تاريخ ةلعخوا  

78 “Boosting NATO’s presence in the east and southeast”, NATO official website, Feb 2022, 
https://bityl.co/BP7P, Retrieved: 08/03/2022. 

https://youtu.be/YZFujXZwQWI
https://bit.ly/3tpGQsk
https://bit.ly/3L0XnJ6
https://bit.ly/3qnj7ad
https://bityl.co/BP7P
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ألوانةاا نحعة  ةللاتو في لختوةنةاا حخث تتكون نل سلود نل بلجةكا نةلت ةك نأيسللعة نلوكسوبورغ 
أنا ةلوحعة  ةلووسود  في التفةا فتقودها كلعة نتضم سلودًة نل ألبانةاا نةلت ةكا  نهوللعة نةللرنيج.

 نإسبانةا. انسلوفخلةايسللعةا نإيطالةاا نةلجبل ةحسودا نبوللعةا نسلوفاكةاا نأ

تلت ر نحعة  ةلعبابا  ننحعة  ةلعفاع ةلجوي نةلورةقب  نةالستخبارة  في دنا ةلبلطخق نبوللعة. كوا 
قةاد    ةللاتو بعنريا  سوي  في ةلولطق . نتتولى قةاد  ةلثل اء ةلجوي  في ألوانةا نهو  نتقوم نقاتال

كوا تقوم قوة  نتدعد  ةلجلسةا  بوهوا  ععاع  للثلف في  ةلعنريا  ةلجوي  لثلف ةللاتو في ةلولطق .
عضاء بالثلف بثر ةلبلطخقا نفي هذة ة،طار ُتل ذ دنريا  في ةلولطق  ةلووسود  تثت سةاد  ةلعنا ةح

 .79نفي ةلوةاه ةلعنلة 

 :رومانيا وبلغاريا (2

 4000ةلبري ا نيالل تدعةدها إلى حوةلي  ةللاتو في رننانةا في ةلقوة اتوثل ةلدلالر ةلرئةسي لوسود 
رننانةا نبلغاريا بالعنريا  ةلجوي  بل سهاا نأحةانا اععم ةلثل اء باللاتو هذه ةلوهو  بإرساا  فردا نتقوم

طائرة  حربة . عالن  على هذة توسع قوة  أنريكة  في قوةعع عسكري  نختل   في رننانةا نبلغاريا. 
 خطط ةللاتو لتدزيز نسوده في هذال ةلبلعالا إال أنا لم اتوصل بدع لقرةر نهائي.ني

 :تعزيزات عسك ية لمناطق ش ق وجنوب ش ق أوروبا (3

أعلل ةللاتو أنا سخرسل طائرة  نس ًلا حربة  أخرى إلى شرق نسلوب شرق أنرنبا في خطو  تدزيزي  
رك فرقاط  إلى بثر ةلبلطخق با،ضاف  إلى أربك حنظو  ةلردع نةلعفاع. نفي هذة ة،طار سترسل ةلعنوا

كوا نصلت  80وةنةا لععم ةلعنريا  ةلجوي  لثلف ةللاتو في ةلولطق .إلى لخت 16 -نقاتال  نل طرةز إف
لقاعع  أناري ةلجوي  إستونةا. نستكون نهوتها تدزيز ةلعنريا   15 -نقاتال  أنريكة  نل طرةز إف
 ةلجوي  لللاتو بعنا ةلبلطخق.

                                                           
79 “NATO’s Enhanced Forward Presence”, NATO fact sheet, Feb 2022, PP. 1- 3  

ما 2022ا فبرةار موقع نبض اإلخبررراري "ةسييييييييييييييتدرةض ةلليييياتو شييييييييييييييرقييييا لل ارثر على خطط بوتخل   صييييييييييييييثة يييي  ةلدرب"ا  80
https://bityl.co/BV7b :م. 09/03/2022ا تاريخ ةلعخوا 

https://bityl.co/BV7b
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ى ةلولطق  لععم لذلك تخطط إسبانةا ،رساا نقاتال  إلى بلغارياا كوا سترسل س لا حربة  إل ضاف با،
نأعللت هوللعة  رننانةااةلقوة  ةلبثري  للثلف. كذلك أعللت فرنسا عل ةستدعةدها ،رساا قوة  إلى 

 ةعتباًرة نل أبريلإلى بلغاريا للو ارك  في ةلعنريا  ةلجوي   35 -أنها سترسل نقاتلتخل نل طرةز إف 
 .81ةلوقبل

 :حاملة طائ ات أم يكية بالمتوسط (4

ننرخرًة ةنطلقت  اشرق نسلوب شرق أنرنبا اتوةسع ةللاتو أيضًا في ةلبثر ةلوتوسطبا،ضاف  إلى 
" ةلبثري  في ةلوتوسط بو ارك  حانل  ةلطائرة  ةحنريكة  هاري ترننان. 2022تعريبا  "نبتون سترةيك 

لى قةاد  بثري ا تتم عولة  نقل ةلوجووع  ةلهجونة  ةلتابد  لثانل  ةلطائرة  ترننان إنبتلك ةلتعريبا  ةل
ةللاتو في سابق  هي ةحنلى نل نوعها نلذ ةلثرب ةلبارد . نتقوم ةلس ل ةلثربة  ةلتابد  لقةاد  قوة  
ر ةلهجوم نةلععم ةلبثري  بثلف ةللاتو إلى سانب ةحسطوا ةلسادس ةحنريكي بعنريا  في ةلبث

 .82ةلوتوسط

للوجووع  ةلهجونة  ةلتابد  لثانل   نعقب ةزدياد ةلتوتر نك رنسةا أصعر  ة،دةر  ةحنريكة  تدلةوا 
ةلطائرة  بالبقاء في ةلوتوسط لتقعيم ضوانا  أنلة  للعنا ةحنرنبة . نبعاًل نل ةنتقاا حانل  ةلطائرة  

ركزي  ةلتي تضم شواا شرق إفريقةاا نةل رق ترننان نةلس ل ةلخوس  ةلتابد  لها إلى نلطق  ةلقةاد  ةلو
ا بل إن ةلواليا  ةلوتثع  قع أرسلت في نلطق  ةلدولةا  ةحنرنبة ةحنسطا نسلوب آسةا تقرر بقاءها 

نرخًرة طائرتها ةلودرنف  بخوم ةلقةان  إلى بريطانةا؛ كجزء نل خط  ةلرئةس ةحنريكي ،برةز ةلتضانل 
ا نهي طائر  نالوو  باحساس لتثول حرب نوني  نهي نل طرةز ةحنرنبي تجاه ةلتثركا  ةلرنسة 

B-E4.83  

 العقوبات االقتصاديةا: ثانيا 

                                                           
ما 2022ا فبرةار نرراضرررررررررولوكررالررة أنبرراء األ "بسييييييييييييييبييييب ةلتوترة  نك رنسييييييييييييييةييييا.. ةلليييياتو يدزز نسوده شييييييييييييييرقي أنرنبييييا"ا  81

https://bityl.co/BV84 :09/03/2022ا تاريخ ةلعخوا.  
 .لمرجع السابقا 82

83 DARREN BOYLE: “'Doomsday' Boeing 747 dubbed 'Flying Pentagon' that was designed in 70s 
for US military leaders in case of nuclear war is deployed to England during President Joe Biden's 
NATO summit in Brussels”, Dailymail, March 2022, https://bityl.co/BV8z, Retrieved: 09/03/2022. 

https://bityl.co/BV84
https://bityl.co/BV8z
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دتبر ةلدقوبا  ةالقتالادي  ةلتي ت رضها ةلواليا  ةلوتثع  ندنا أنرنبا هو ةلخطر ةحكبر ةلذي يجب ت
ر لوا تم بدع اريو نكر فهو سخل ؛لةس باحنر ةلجعاع على رنسةا -في ذة  ةلوقت- ان تخ اه رنسةا. نلكلهأ

أي صدوبا  أن تثعيا   رنسةا لم توةساف ؛(2014سلوة  )عام  ٨قرةر رنسةا بضم شبا سزير  ةلقرم نلذ 
عسكري ا لكل على ةلجانب ةآلخر تأثر  ةقتالاديا نل ةلدقوبا  ةالقتالادي  ةلضخو  ةلتي فرضت علخهاا حخث 

تالاد ةلرنسي حخلها حنا لم يكل ساهز للتكةف نك ر ةالقا نتأثهالباللسب   اكان حجم ةلدقوبا  ننطاقها ن اسئ
هذة ةل كل نل ةلدقوبا  خالوصا ةن نقتها كان هلاك هبوط في أسدار ةلل ط )نل أكبر ةلالادرة  ةلرنسة  

 ننل أهم نالادر دخلها(. 

   رنسة اتلك ةلدقوبا  شولت تجوخع أصواا نحظر نقل تكلولوسةاا نةستهعةف شركا  طاق  ننرسسا  نالة
حع ةسباب ةنكواش ةالقتالاد ةلرنسي أ  ةالقتالاد ةلرنسي ب كل كبخرا نضةقت ةلخلاق علةاا نكانت نقع ةضر 

بدع هذه ةلدقوبا  لم  انأال إا م2013تريلخون دنالر في عام  2.3ن كان يقترب نل أفي ةل تر  ةحخخر  )بدع 
تريلخون دنالر لي ةلرنسي قل بلسب  ن حجم ةللاتج ة،سواأي أا م2020تريلخون حتى عام  1.3اتجانز حاسز 

 عام ةلتي فرضت ةلدقوبا % نلذ 2.5سلوة  فقط(ا ترةسك في نوو ةالقتالاد ةلرنسي بوةقك  7في خالا 
 .84م2014

ننا سدل تلك ةلدقوبا  ةلسابق  نرثر  على ةالقتالاد ةلرنسي هي طبةد  ةللظام ن سا ةلودتوع  ب كل شبا كانل 
ا  ةلوالة  ةالنريكة ا إلى سانب ةعتوادها ةل عاع على ةلعنالر ةلتي تثكوها ةلورسس وةق ةلوالة  ةلعنلة على ةحس

نلكل نك تالاعع ةحنورا نإدرةك ةلغرب أن رنسةا على نشك ةستةاح أنكرةنةا عسكرًيا  في ةلودانال  ةلخارسة .
 :يلجأ ةلغرب إلى فرض عقوبا  ةقتالادي  فريع  نل نوعها نقع توثلت ف

 :واألف اد استهدا  المؤسسات (1

ب رض عقوبا  على بلك ةلتلوة  ةلرنسي  افبرةار 22قانت ةلواليا  ةلوتثع  في اوم فول حخث ةلبعةي  
(Vnesheconombank-VEB ا نةلبلك ةلتجاري)85 ةلرنسي برننوسةفةازبلكPSBسبار إبهعف  ؛

                                                           
ا تاريخ https://bityl.co/BV9Oما 2020ا موقع البنك الدوليإحالييييييييييياءة  ةلبلك ةلعنلي عل ةللاتج ةلوثلي لرنسيييييييييييةا"ا " 84

   09/03/2022ةلعخوا: 
الموقع ال سمي ةن  ةحنريكة  ت رض تكالةف ةقتالادي  فوري  ردة على ة،سرةءة  في نلطق  دننختسك نلوغانسك"ا "نزةر  ةلخز  85

 م 10/03/2022ا تاريخ ةلعخوا: https://bityl.co/BWC4ما 2022ا فبرةار لوزارة الخزانة األم يكية

https://bityl.co/BV9O
https://bityl.co/BWC4
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ةلرئةس ةالنريكي  نفي ةلخوم ةلتالي قام .دخوا أنكرةنةاترةسك عل ةتخاذ قرةر على ةلة،دةر  ةلرنسة  
عن ب رض عقوبا  على ةل رك  ةلرنسة  صاحب  ن رنع خط أنابخب ةلغاز ةلوةصل بخل رنسةا باا

"ا نهي شرك  تابد  ل رك  غاز برنم ةلتي توتلكها 2نةلوانةا نباشر  نةلذي يدرف ب "نورد ستريم 
ة  بوقف ترةخةس إسرةءة   ا نساء هذة ةلقرةر بدع اوم نةحع نل قرةر ةلثكون  ةحلوانةلثكون  ةلرنسة

 .86عةلخط ةلذي لم اعخل حخز ةلتل خذ بد

صرح بااعن بأنا سةداقب ةثلخل نل أكبر ةلبلوك ةلرنسة   ننك إعالن رنسةا عل عولختها ةلدسكري ا
ا (ا نفي تي بي بلكا ةلذي تدتوع نهم سبخر بلك )ةلذي اتم نل خاللا دفك نالف ةحسور نةلوداش

ذ ةلدعاع نل لكبرى في ةحتةاساتها نل ةلعنالر نةلدوال  ةالسلبة ا نتل خعلخهم ةلورسسا  ةلرنسة  ة
نلدهم نل ةلوصوا  هذة عالن  علىةلودانال  ةلوالة ا ندفك نالاريف ةلخعنا  ةلثكونة  نل خاللهم. 

؛ نهو بدزلهم عل ةللظام ةلوالي ةلغربي ،دةر  ةحنريكة ت ةي قانأنةلتدانل نك ةحسوةق ةلوالة  ةلغربة  
هم هو زياد  رد  ةل دل اردي ل لل نرقت في ةللظام ةلوالي في رنسةاا نةحنل شأنا أن  نر ةلذيةح

 .87ةل دبي ضع قرةرة  ةلرئةس ةلرنسي بوتخل

عل عقوبا  تستهعف ةلرئةس ةلرنسي  -نحنا نر - أعللت دنا ةالتثاد ةحنرنبي ةلخوم ةلتالينفي 
ةالتثاد  ولت تجوخع ةصولهم شخالةا فيث شحخ ؛بوتخل ننزير خارسختا سخرغي الفرنف شخالةا

ةستهعةف ةلكةانا  ةالقتالادي  ةلكبخر  كوا تم . ةلتي ةنضوت للقرةر هي ةحخرى  ةحنرنبيا نبريطانةا
أعوالهم نثرنةتهم بالخارجا نةلذي قع  نرساا ةالعواا ةلوثةطخل بالرئةس ةلرنسي نل خالا ةستهعةف

 .88ةس ةلرنسي بوتخلاردي بغضب نرقت نل ناحة  ةلوثةطخل بالرئ

                                                           
ما 2022ا فبرةار ع بيررررة Sky News؟"ا 2نييييييا هي أهوةيييييي  خط ةلغيييييياز نورد سييييييييييييييتريم  ةحنخركةيييييي .."بدييييييع ةلدقوبييييييا   86

https://bityl.co/BWCK :م. 10/03/2022ا تاريخ ةلعخوا 
ما 2120ديسيييييييييوبر  ،اقتصرررررراد الورررررر ق بلومب  "بااعن اعرس عقوبا  تسيييييييييتهعف ةلبلوك ةلرنسييييييييية  إذة غزة بوتخل أنكرةنةا"ا  87

https://bityl.co/BWCu :م. 10/03/2022ا تاريخ ةلعخوا 
ما 2022ا فبرةار ج يدة الوطندنل  سوع  أصييوا بوتخل نرنسييةا تتوعع بالرد"ا  27خالع عبع ةلرسييوا: "بريطانةا تلضييم لييييييييييييييييي 88

BWDOhttps://bityl.co/ :م.10/03/2022ا تاريخ ةلعخوا  

https://bityl.co/BWCK
https://bityl.co/BWCu
https://bityl.co/BWDO
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شولت  شرك  رنسة  100قام رئةس ةلوزرةء بوريس سونسون ب رض عقوبا  على  ننل سانب آخر
 ا ننلك نجووع  نل رساا ةحعواا ةلرنس نل دخوا ةلبالد نتجوخع89شرك  طخرةن أارنفلو  ةلرنسة 

سةا لعنرها في تسهخل أصولهم. نكذلك فرضت بريطانةا نةلواليا  ةلوتثع  نأسترةلةا عقوبا  على بخالرن 
 ةلهجوم ةلرنسي على ةحرةضي ةحنكرةنة .

حتى أعلل ةالتثاد ةحنرنبي نرنبة  سعاع  تغلق حعندها أنام ةلطخرةن ةلرنسيا أكل اوم نجع دنل  نبورنر 
لطخرةن ةلتابد  لل ركا  ةلرنسة ا نا يدلي أنها غخر قادر  على ةلتثلخق فوق حزن  نل ةلدقوبا  على رحال  ة

 .90سوةء ةحنرنبة  نال ةلهبوط في أي نل نطارة  ةلعنا ةحعضاءةح

ننل ةلوةضح أن هذه ةلدقوبا  ةلو رنض  نل دنا ةلغرب في تلك ةحزن  أشع نل سابقتها ةلتي فرضت بدع 
ةالسرةءة  نحعها نل ةلووكل ةن تبعن أنها غخر نرثر  لكل ترةكوها نك نرنر ةلوقت  أزن  شبا سزير  ةلقرما

 .ةللهاي  لوثاصر  ةالقتالاد ةلرنسيسخردي في 

 :الطاقة (2

إذة كلت تريع أن تردع رنسةا نتثعو ركود في ةقتالادها فدلةك بالطاق ا حخث تدتبر رنسةا دنل  
حساس في ةقتالادهاا كونها ثالث أكبر نلتج للل ط بترنلة  نبةداتها نل ةلل ط نةلغاز ت كل ةلثجر ة

% 14نبةداتها نل ةلل ط نةلغاز نحعهم ت كل كوا أن  ديافي ةلدالما نثاني أكبر نلتج للغاز ةلطبة
. فإن 91نل صادرةتها% 60% نل نخزةنة  ةلثكون  ةلرنسة ا ن40ننل ةللاتج ةلوثلي ة،سواليا 

                                                           
ما 2022ا فييبييرةايير الرربرريرررررانجرر يررررردة فييرد نكييةيييييييان رنسييييييييييييييييي"ا  100"سييونسييييييييييييييييون ييي ييرض عييقييوبيييييييا  عييلييى أكييثيير نييل  89

https://bityl.co/BWDo :م. 10/03/2022ا تاريخ ةلعخوا 
 518فرنسيية  ن 512عقوب  سييويسييري  ن 568لة  فى ةلتاريخ.. بلونبرج: نهاا أبو ةلسييدود: " رنسييةا أكبر هعف للدقوبا  ةلعن  90

لقرةرة  بعأ  باالقتالاد نرنرة بييييييييييييييي"سوةز ةلس ر" نةنتهت بالقطط.. نة،سوالى يالل إلى اونا.. ة 14أنريكة  فى  243أنرنبة  ن
  م.10/03/2022ا تاريخ ةلعخوا: l.co/BWDyhttps://bityما 2022ا نارس اليوم السابع"ا 5530

91  Angelina Davydova: “Will Russia ever leave fossil fuels behind?”, BBC, November 2019, 
https://bityl.co/Bb0y, Retrieved: 11/03/2022. 

https://bityl.co/BWDo
https://bityl.co/BWDy
https://bityl.co/Bb0y
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%ا نحظر صادرةتها نل 3نقف صادرة  رنسةا نل ةلغاز سةقلل نل ناتجها ةلوثلي ة،سوالي بلسب  
 . 92ثلي% نل ةللاتج ةلو1.2ةلغاز سة قع ةلبالد 

 نبالتالي ةستهعةف ذلك ةللوع نل ةلدقوبا  سةكسر نل شوك  ةالقتالاد ةلرنسيا نلكل ذلك ةلخةار
نل  م% نل ةحتةاساته40ةحنرنبي ةلذال يستوردنن عنا ةالتثاد ل باللسب  خاص نث وف بالوخاطر 

ةلطاق  اع قط ةستهعةفرنسةا فقط. نلذلك لةس نل ناللثتهم  للل ط نل% نل ةحتةاساتهم 27نةلغازا 
عجز في ة،نعةدة  نةرت اع في ةحسدار. نعلى ةلرغم نل غلى أنرنبا  حخث سةدلي ذلكةلرنسيا 

نلةس لعاها ةلقعر  أنام نلف ةلطاق  ةلرنسي نها ضعة   أال إ ةلرنسينقو  ةقتالادها أنام ةالقتالاد 
طاق ا بخالف ب كل كبخر في نجاا ةلخها على فدل ةي شيء بسبب ةعتوادها عل رنسةا على إسبار
لعاها ةلقعر  على ةلالوود لسلوة  بعنن صادرة  ةلطاق  إلى أنرنباا في حخل أن أنرنبا لل  أن رنسةا

قادر  ن نجووع  دنا أفي كارث  كبخر ا نلل تجع ةنرنبا دنل   نستعخلتستطةك ةلالوود لدع  شهور 
بالطبك  تخرةد ةلطاق  ةلرنسة نا قانت أنرنبا بثظر ةسر ةحتةاساتها نل ةلغاز ةلطبةديا نإذة ختوفعلى 

$ للبرنخل في ةلوستقبل ةلقريب. نكذلك ةلواليا  125ستزدةد أسدار ةلل ط ب كل قةاسي يوكل أن يالل 
ةنها دنل  نستورد  للل ط نةلغازا فلةس نل ناللثتها ةرت اع أسدارها حن هذه ةلدقوبا  ةلوتثع  بوا 

 ستضر بالتبعة  قطاع ةلطاق  في ةلدالم أسوك.

أن صادرةتها نل ةلل ط نةلغاز سالح قوي في أاعاهما لكل سالح ال  ترى لى ةلجانب ةحخر ةا عنرنس
نا سةقلل فإة قام بقطك ةلل ط نةلغاز عل ةنرنباا يوكل ةستخعةنا بعنن إلثاق ةلضرر بأن سهما حخث إذ

ء ةلل ط ا نهو نا ي سر قةام بوتخل حالةًا ب رط شرةنل صادرةتا ةلتي ت ول سزء كبخر نل ةقتالاده
 .93ها بي "غخر ةلالعيق "بالرنبل ةلرنسي نل ةلعنا ةلتي نص 

 :الخيار النووي المالي (3

                                                           
تريلخون دنالر ةلدام ةلثالي"ا  ةلدالوي ة،سوالياتوقك هبوط ةللاتج ةلوثلى «: NIESR»خالع بعر ةلعال ندالا نجعي: "ندهع  92

NIESR ما 2022ا نارسhttps://bit.ly/3Dz7sKL :11/03/2022ا تاريخ ةلعخوا  . 
93BBC   لدزم بالروبل مقابل الداز..وبايدن يلجأ السيييييييتخدام النوربية    ]ملف زيديو[  فط االسيييييييتراتيجيبوتين يشيييييييترط ا

(Suw-https://youtu.be/0VQIL7J تاريخ النشرة إبريل  )02/04/2022م  تاريخ المشاهدةة 2022 . 

https://bit.ly/3Dz7sKL
https://youtu.be/0VQIL7J-Suw
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" أن نا يدرف SWIFT"نةلوقالود بهذة ةلوالطلح هو عزا ةللظام ةلوالرفي ةلرنسي عل نظام سوي ت 
ا بالدربة  The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunicationبي 

نهو عبار   SWIFTبخل ةلبلوك". حخث توتلك تلك ةلجوعة  نظام  الاال  ةلوالة  ةلدالوة "سوعة  ةالت
بلك ننرسس  نالة  في أكثر  ألف 11ام حاسب آلي نشبك  ةتالاال  نتطور  سعة تربط بخل عل نظ
نا يوكل لألفرةد إدنل  حوا ةلدالما نتسهل عولة  ةلتثويال  ةلوالة  بخل ةلعنا نبدضها حخث  200نل 
هو ي نكان في ةلدالم بسرع  نأنانا فأحنوةا نل خالا ذلك ةللظام نل نةلى ل ركا  أن يثولوة ةنة

عبار  عل لغ  توةصل بخل ةلبلوك نةلورسسا  ةلوالة  في سوةك ةنثاء ةلدالما نخرنج أي نرسس  نالة  
 نل هذة ةللظام بوثاب  أن اتم عزلا ب كل شبا كانل عل ةلقطاع ةلوالرفي ةلدالوي.

ةللوني على حع تدبخر ةلوثللخل اتوثل في عزا ةلقطاع ةلوالرفي ةلرنسي بالكانل أن على ةار نةلخ
بلوكها عل نظام سوي تا نهذة ةن حعو سةكون بوثاب  ةلكارث  على ةالقتالاد ةلرنسي ةلذي  حقل أكبرة

 بعةئل للجوء نسةضطرسةجع ن سا في عزل  تان  عل ةلدالما نلل يستطةك ةن الجز أي ندانل  نالة ا 
نةالستثوار في ةقل نل حخث ةلسرع  نةحنان نثل ةل اكس نةاليوخلا نهذة بالتالي ارثر على ةلتجار  

نبعأنة  SPFSاععي  م2015ةلبالد. رغم أن رنسةا كانت تدول على نظام سعاع خاص بها نلذ 
ي ةللظام ا لكل ال اوسع نقارن  بخلا نبخل نظام سوي تا ندم نل ةلووكل أن يساععهم فباستخعةنا

ت نهو نظام ا نهلا يأتي دنر نظام آخر شبةا بلظام سوي ةلرنسي ةلعةخلي لكلا بال سعنى خارسةا
CIPS  94م2019ةلالخلي نةلي تم ةلربط بخلا نبخل ةالقتالاد ةلرنسي نلذ عام. 

سختسبب  ؛ةلتقعارة  إلى أن عزا ةللظام ةلوالرفي ةلرنسي عل سوي ت ضبدعلى ةلجانب ةآلخر ت خر 
ا نهذه تدتبر نسب  ضخو  سعة في ظل 95% نل إسوالي ناتجها ةلوثلي5تها نا يالل ةلى في خسار 

 تريلخون دنالر. 1.5ةقتالاد قةوتا تقترب حالةا نل 

                                                           
ا عين اإلخباريةالأيول صييالح: "ببسيياط .. نا هو نظام سييوي ت نكةف ةسييتدع  رنسييةا للتغلب علةا؟.. ةللوني ةالقتالييادي"ا  94

 م. 11/03/2022ا تاريخ ةلعخوا: https://bityl.co/Bb2Pما 2022فبرةار 
ما 2022؟"ا سرييييييييع  ةلطيريقا فبيرةار «SWIFT»نييييييياذة يديليي تليويح ةلغيرب بيييييييإقالييييييييييييييييييييياء رنسيييييييييييييييةيييييييا نل نظيييييييام  " 95

3sHyAUp/https://bit.ly :م.11/03/2022ا تاريخ ةلعخوا 

https://bityl.co/Bb2P
https://bit.ly/3sHyAUp
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نرغم أن لوثل هذة ةلقرةر ةلدعاع نل ةلتبعةا ا إال أنا قع صعر بةان ن ترك بخل ةلواليا  ةلوتثع  
وك ةلرنسة  أعللوة فةا ةت اقهم على طرد نجووع  نل ةلبل ةحنريكة  نكلعة نبريطانةا نةالتثاد ةحنرنبي

 على نظام سوي ت. 

ن هذة ةلقرةر رغم فدالختا في ة،ضرةر باالقتالاد ةلرنسيا إال أنا سةضر ةالقتالاد ةحنرنبي أيضاا إ
ةلقرةر حن بلوكهم نل أكبر ةلبلوك ةلتي  ترفض تطبخق نةلوجرألوانةا ةللوسا  كل نل هذة نا سدل

تم عزا ةللظام  نا إذة أنا ك ةلرنسة ا بخالفنك رنسةا نلعاهم أصوا بوبالغ ضخو  في ةلبلو  تتدانل
 . 96ةلعنا ةحنرنبة  ةنوةا ةلغاز نةلل ط ةلرنسي ستعفككةف فةلوالي ةلرنسي 

 :أخ ى عقوبات  (4

ل رض عقوبا  نل نوع  الجرنن  قع إلى سانب كل نا سبق فإن ةلواليا  ةلوتثع  نةالتثاد ةحنرنبي
قطاع ةلتكلولوسةا ةلوتقعن  ةلتي توتلك نلا أنريكا نالخب ةحسعا كنثل ةستهعةف قطاعا  أخرى ؛ رآخ

نرنسةا في حاس  شعاع  لتلك ةلتكلولوسةا في صلاعا  كثخر  نثل صلاعا  ةلعفاع نةل ضاء نةلطاق  
 نةلذكاء ةلاللاعي. 

زةل  ةلولتخب ةلرنسي نةل رق بإ "FIFA" ةالتثاد ةلعنلي لكر  ةلقعم نكذلك في قطاع ةلرياض  حخث قرر
بل نقانوة بإقالاء ةلولتخب ةلرنسي نل تالفةا  كأس ةلدالم ا م2022ةلرنسة  نل لدبتها ةل هخر  فة ا 

قام ةالتثاد كوا  .97ةلقادما نك حرنان ةل رق ةلرنسة  نل ةلو ارك  في نختلف ةلوسابقا  ةحنرنبة 
ةتثاد ةلكر   عالن  على ضغط. 98رئةس بوتخللةةلعنلي للعب  ةلجودن بسثب ةلرئاس  ةل خري  نل 

ا بخالف ةلالفتا  ةلتي 99ناديا كةالنجلخزي على رئةس نادي ت خلسي ةالنجلخزي رنسي ةلجلسة  لبة
                                                           

ما 2022ا فبرةار العين اإلخبارية"نظام "سوي ت" سالح ذن حعال في نلف عقوبا  رنسةا.. نا عالقتا بالغاز نةحلونلخوم؟"ا  96
https://bityl.co/Bb38 :م. 11/03/2022ا تاريخ ةلعخوا 

ما 2022ا نيييييارس بوابررررة األه امرنيييييي  على رنسييييييييييييييةيييييا تطرح تثيييييعييييييا  على ةلريييييياضييييييييييييييييييي  ةلديييييالوةييييي "ا "ةلدقوبيييييا  ةلك 97
https://bityl.co/Bb4H :11/03/2022ا تاريخ ةلعخوا . 

ا تاريخ https://bityl.co/Bb4Rما 2220ا فبرةار في الجولةالتثاد ةلعنلي يدلل تدلخق رئاسييييي  بوتخل ةل خري "ا  -"سودن  98
 م. 11/03/2022ةلعخوا: 

ما 2022ا نيييييييارس األلمرررررانيرررررة DW "تدلخق عولةييييييي  بةك ت يييييييييييييييخلسيييييييييييييييي بديييييييع فرض عقوبيييييييا  على أبرةنوفختش"ا  99
https://bityl.co/Bb4c :11/03/2022ا تاريخ ةلعخوا.  

https://bityl.co/Bb38
https://bityl.co/Bb4H
https://bityl.co/Bb4R
https://bityl.co/Bb4c
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يقوم بها ةلالعبخل قبل ةلوباريا  في ةلعنريا  ةحنرنبة  بالوطالب  بوقف ةلثرب نةلتلعاع بوا يقوم با 
 بوتخل. 

د ةحنرنبي ةلتي فرضها على ةلولالا  ة،خباري  ةلرنسة ا ننلها نكال  اثعقوبا  ةالتهذة إلى سانب 
ةلثوال  ةلوضاد  على نسائل ة،عالما ننسائل ةلتوةصل  نك ا100أنباء سبوتلةك نقلوة  رنسةا ةلخوم

ةالستواعي نةلتغطةا  ةلثالري  ةلتي تبرز نح ة  نعلف ةلتعخل ةلرنسي في ةحرةضي ةالنكرةنة  ننا 
أن ةلغزنا لة كل ضغط شدبي نل سوةك دنا ةلدالما نتبرير حي إسرةء اتم ةتخاذه  نةنص وه بالدعن 

 .ضع ةلثكون  ةلرنسة  أن ضع بوتخل ن سا

 Metaنالحقًا أيضًا ك ف نكال  أنباء رنيترز حالولها على نسخ  نل إيوخل دةخلي نل قبل شرك  
ستغرةم ننةتس آب سوف تتةح نرقًتا نةةلوالك  لووةقك نتطبةقا  ةلتوةصل ةالستواعي ةل هخر  فةسبوك ن 

للوستخعنخل نل عع  دنا باستخعةم عبارة  نثرض  على ةلدلف ضع ةلجلود ةلرنس نةلقةادة  ةلرنسة  
نةلبخالرنسة ا بل نحتى ةستخعةم عبارة  ةلقتل ضع رئةسي رنسةا نبخالرنسةا؛ نا يدع ةنتهاًكا صارًخا 

ةللوع نل ةالستخعةم لولالاتها نتدرض ةلوستخعنخل لتلك  لودااخر تلك ةلووةقك ةلتي عاد  نا ترفض ذلك
ةلعبارة  لدقوبا  قع تالل إلى ةلثظر ةلكلي للوستخعم نل ةستخعةم تلك ةلولالا ا نلكل ابعن أنها 
أنور نباح  ةآلن في إطار ةلثوال  ةلغربة  ضع ةلدولة  ةلدسكري  ةلرنسة  نضع ةلعنل  ةلرنسة  

 .101نقةادةتها

  

                                                           
ا بوابة األه اموس عادا: "نلك نحظر نإيقاف.. إلى أال سييةالييل حجم ةلدقوبا  ةلو رنضيي  على نوسييكو؟   فخعاوسرةف"ا ه 100

 م. 11/03/2022ا تاريخ ةلعخوا: https://bityl.co/Bb4tما 2022نارس 
101 Munsif Vengattil and Elizabeth Culliford: “Facebook allows war posts urging violence 
against Russian invaders”, Reuters, March 2022, https://reut.rs/3MJheOJ, Retrieved: 
13/03/2022.  

https://bityl.co/Bb4t
https://reut.rs/3MJheOJ
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 :الرابع الفصل

 والغرب ت األزمة األوكرانية على روسياعياتدا

ة نل ةلدقوبا  فبدع أن عانى كثخرً  ةلغربة  أنام تلك ةلدقوبا  نلك ً اخترك ن سا لةلعب ةلرنسي  لم يكل
بها حتى ةالنا فبالطبك لل يقعم على خطو  نثل ةحتالا  نتأثًرةةلتي ال ازةا ا ن ةلتي تم فرضها بدع أزن  ةلقرم

بأقل  هز درع اتالعى با لتلك ةلدقوبا  نيوتالها قعر ة،نكان نيخرج نل تلك ةحزن أنكرةنةا دنن أن يج
 ةلخسائر.

 لةجدلا( على إععةد ةقتالاده م2014 ةلسابق  )نلذسلوة   يثوانيفقع قام ةلرئةس ةلرنسي بوتخل على نعةر ةل
 للدقوبا .  ةنضادً 

لدام يقلل نل ةلتكالةفا نضك قخود على ةلوةردة  قام بهةكل  ةالقتالاد ةلرنسي نل خالا تقلخل ة،ن اق ة :فأوال
ة  التجاه ةالستهالك ةلدام إلى ةلبعةئل ةلوثلة ا إعاد  هةكل  داون ةل ركا  ةلرنسة  لتالبح بالرنبل ةحسلب

ةس بالعنالر ةحنريكي أن ةلدوال  ةالسلبة  ةالخرىا تخفةض ةعتواد رنسةا على ةلعنالر بدعنا كان ةلرنسي نل
%ا نبعأ بتلويك ةحتةاطي ةلدوال  ةحسلبة  16% ةصبح ةالن ال اتجانز 40  ةلعنالر تالل ا نسب  ةحتةاطا

ننل ةلجعار بالذكر أن ةلالخل  نةلذهباا 102نل عوال  أخرى نثل ةلخورنا نةلخوةن ةلالخليا نةلخل ةلةاباني
تثعاعها على  ن نخزةنختا تمأهم نةح 103%14هي أكبر ةلعنا نالخبًا نل ةالحتةاطي ةحسلبي ةلرنسي بلثو 

؛ خاص  نك ةلضدف تقريبا نا ازيع ي$ أ100قع تجانز حاسز ةلي $ للبرنخلا نلكل سدر ةلل ط ٤٤سدر ةلل ط 
ةلل ط نةلغاز ةلرنسيا عالن  على ةلتزةم دنا ةلخلةج ةلدربة  بزعان  ةلرياض  قرةر ةلواليا  ةلوتثع  بثظر ةستخرةد

نتاج في ةلوقت ةلرةهل؛ نا أي تدعال على نستوى ة، نك رنسةا رةفضخل إسرةء +OPRCنأبو ظبي بات اق 
 .104سةدلي نزيع نل ةالرت اع في أسدار ةلطاق ؛ نا يخعم ةالقتالاد ةلرنسي في ةللهاي 

                                                           
102  Payne Lubbers, Sydney Maki, and Selcuk Gokoluk: “Russia’s Yearslong Quest to Quit 
Dollar Eases Impact of Sanctions”, Bloomberg, February 2022, https://bityl.co/Bb5a, 
Retrieved: 11/03/2022. 

ما 2022ا نييييييارس العين اإلخبرررراريررررةنييييييا خ ي أعظم.. أال تخبئ رنسييييييييييييييةييييييا نلةييييييارة  ةلييييييعنالرة  نكةف تثوخهييييييا؟"ا  " 103
https://bityl.co/Bb63 :م. 11/03/2022ا تاريخ ةلعخوا 

ما 2022ا نارس 24ف انس ر "ا "ةرت اع سييييييدر ةلل ط نجعدة نسييييييط إعالن ة،نارة  ةلتزةنها بثالييييييس إنتاج ةلعنا ةلوالييييييع 104
https://bit.ly/3t6ShVB :13/03/2022ا تاريخ ةلعخوا . 

https://bityl.co/Bb5a
https://bityl.co/Bb63
https://bit.ly/3t6ShVB
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لوضك لةس هو ةحفضل باللسب  لرنسةا نل ةلو ترض أن ةالقتالاد ةلرنسي يكون في نرتب  ندم بالطبك ذلك ة
جدلا تغلب ةلدقوبا  ن أ نل ةلتغلب على  بوتخلك سةوكل ذلك ةلوض(ا نلكل عالوةا 11أعلى نل ذلك )ترتخبا 

رنسةا ب كل يور نرنر ةلكرةم نل تلك ةلدقوبا  ةلو رنض . رغم إن تلك ةلدقوبا  نالوو  ب كل كانل "لعفك 
 قوي ننتسارع نثو ةلعخوا في ركود ةقتالاديا بالتزةنل نك فوضى في ةلقطاع ةلبلكي".

ضخو ا لتل خذ خط  إنقاذ نالة  لقطاعها ةلبلكي رنسة  إلى توفخر سخول  نالة  نفي ةلغالب ستثتاج ةلثكون  ةل
نلةار دنالرا  630نةلذي ابلغ نثو نا سةكل ها نبالغ ضخو  ستستقطك نل ةالحتةاطي ةحسلبي ةلوتوفر لعاها 

أنام ةلعنالرا % نل قةوتا 40نةلكثخر نلها غخر نوكل ةلوصوا إلةا حالةا. نبدعنا فقع ةلرنبل ةلرنسي أكثر نل 
 .105ةضطر  ةلثكون  ةلرنسة  إلى زياد  نسب  ةل ائع  على ةلدول  ةلوثلة  في نثانل  لوقف ةالنهةار

 ا نتتوثل في:ةا  ةالقتالادي  نةلسةاسة  على رنسةاننك ذلك يوكل رصع ةلدعاع نل ةلتعةع

 العقوبات االقتصادية ل: تفعيالتداعيات االقتصادية (1)

قطاع ةلطاق  ةلرنسي ةلذي يدّع أحع أعوع  ن ةلقطاع ةلوالرفيا  على ةلغربة   للدقوبا  ةالقتالادينتةج  
نل ةلالدب على  سةكون " تخةارة  فرض قخود نالة  نةستبداد رنسةا نل نظام "سوي ن ةالقتالاد ةلرنسيا 

 -إذة حعو-رنسةا  نلكذلكا فإن نل شأن با،ضاف  إلى  .106ةلبلوك ةلرنسة  ةلقةام بأعواا تجاري  نك ةلخارج
فرض عقوبا  على  كوا أنعلى عولةا  بةك ةلل ط نةلغاز.  سلًبا ارثرأن نل ةلتدانل بالعنالر ةحنريكيا 

 .107نوسكو آثارًة نعنر  آثاًرة نص تا انةلعنةئر ةلوقرب  نلا ةلرئةس ةلرنسي فالديوخر بوتخل ن سا

ط  إنقاذ نالة  لقطاعها ةلبلكي نفي ةلغالب ستثتاج ةلثكون  ةلرنسة  إلى توفخر سخول  نالة  ضخو ا لتل خذ خ
نلةار دنالرا  630ا سةكل ها نبالغ ضخو  ستستقطك نل ةالحتةاطي ةحسلبي ةلوتوفر لعاها نةلذي ابلغ نثو ن

 نةلكثخر نلها غخر نوكل ةلوصوا إلةا حالةا.

                                                           
ا تاريخ ةلعخوا: https://bityl.co/Bb6Hما 2022ا فبرةار الع بية نت%"ا 20"ةلوركزي ةلرنسييي ارفك سييدر ةل ائع  إلى  105
  م.11/03/2022
ا 2022رفبرةا 28 ابررالع بي  BBCا ”ةلغزن ةلرنسييييييييييييييي حنكرةنةيييا: نيييا هي ةلدقوبيييا  ةلو رنضييييييييييييييييي  على نوسييييييييييييييكو؟" 106

https://bbc.in/3MMl3mb:03/03/2022ا تاريخ ةلعخوا. 
 الم جع السابق 107

https://bityl.co/Bb6H
https://bbc.in/3MMl3mb
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  ةلد ريل تدع هذه ةلور  ةحنلى ةلتي اتم فخها فرض عقوبا  على ةلبلك ةلوركزي ةلرنسي نل إحعى دنا نجووع
بالوائ  نل قةوتا أنام ةلعنالرا ةضطر  ةلثكون  ةلرنسة   30رنبل ةلرنسي أكثر نل ةلكبرىا نبدعنا فقع ةل

 .108إلى زياد  نسب  ةل ائع  على ةلدول  ةلوثلة  في نثانل  لوقف ةالنهةار

ع  ةلبالد أكثر ما بضغوط أنريكة ا فق2012اذكر أنا علعنا تم نلك إارةن نل ةلتدانل في نظام سوي ت عام 
نل عائعة  ةلتجار  ةلخارسة ا لكل رنسةا رغم كل هذه ةلدقوبا   %30قطاع ةلل طي ننل نالف عائعة  ةل

الزةلت قادر  على إسرةء ةلتثويال  ةلوالة  باستخعةم أنظو  أخرى غخر سوي تا على سبخل ةلوثااا باستخعةم 
ر ةعتواًدة على لك فول ةلورسح أن تالبح نوسكو أكثنظام )كرنس بوردر( ةلالخلي للتثويال  ةلوالة  ةلكبرى لذ

بكخلا ةلتي أصعر  عول  رقوة  نتبلي نظام نعفوعا  نل الل عل ةلغرب نبالتالي قع تردي ةلووةسه  ةلجعاع  
 .109نك نوسكو أيًضا إلى زياد  نتخر  ةلتالعع ةلتي تدانخها ةلدولو  ةالقتالادي  نرخًرة

لغربة  إلى ةلوورة  ةلجوي  ةلرنسة ا برةء نل أنا بعنن نصوا ةل ركا  ةأنا باللسب  لثظر ةلطخرةنا فةثذر ةلخ
سختدخل علخها تثويل ةلرحال  سلوبا لتجلب نلاطق ةلتوتر في ةل رق ةحنسطا نوا سخزيع نقت ةلرحال  
نتكل تها أيضاا نكذلك ةلثاا باللسب  لل ركا  ةلرنسة  ةلتي ستتجلب ةلطخرةن فوق أنرنبا نكلعة نةلواليا  

 لوتثع .ة

ةلطاق  نقط  نثوري  أكبر لألنل ةلقوني نظًرة العتواد أنرنبا على إنعةدة  ةلغاز  نل ةلورسح أيًضا أن تالبح
 ٪ نل سوق ةلغاز ةلطبةدي في أنرنبا ةلدام ةلواضي.29ةلطبةدي نل رنسةا نةلتي شكلت 

سعاع  وجووعا  قتالة  ل اتوللة إرسااأنا على سانب ةلتعةعةا  ةلدسكري  ةلسلبة  على نوسكوا فتتوثل في أن 
)كوا سبق  إلى سلوب شرق أنرنبا نتدزيز ةلقوة  ةلوتثال   في بوللعة ندنا ةلبلطخق على ةلجانب ةل رقي

نهو يوكل أن يكون لا آثاًرة سلبة  على يوّثل تثعي عسكري سعاع لألنل ةلرنسيا  نعرضلا في ةلوثور ةلثالث(
 ي ةلسابق .ةلل وذ ةلرنسي في دنا ةالتثاد ةلسوفخت

 المكاسب ال وسية: (2)

يوكللا ةلقوا إن  بلال يعني ما سبق أن روسيا لن تحقق أي مكاسب من عمليتها العسك ية في أوك انيا، 
ةلرئةس ةلرنسي فالديوخر بوتخل هو نثل العب قوار سخع ال يستطةك ةلتوقف عل ةختبار حظا؛ ف ي كل نر  

                                                           
 الم جع السابق 108
 الم جع السابق 109
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يثول بوتخل نرقتخل سخعتخل هوا "ةلقو  نةلطاق "  ةلرهانا حخثيثالل فخها على بطاق  سخع ا ال يسدا سوى رفك 
خاص  نأنا حتى ةآلن لم يستطك ةلوجتوك عبر ةحطلسي أن يقوي نل قوةتا ةلرةدع  ة،سترةتةجة  نكذلك ةلتقلخعي  
نبلاء أنل طاق  حقةقي يسوح حنرنبا بالوصوا إلى طاق  نوثوق  نندقول  ةلتكل   في نوةسه  رنسةا؛ نوا يدزز 

 .110رنسةا في نوةسه  ةلغرب نل خالا تثكوها في قعر كبخر نل ةلطاق  ةلتي تدتوع علخها أنرنبانل قعر  

ا أن ةللاتو با  نةضثً  أن أصبثت نوسكو نقتلد  بأن لها ةلخع ةلدلةا في ةلو انضا  نك ةلغرب خاص  بدع
 .111ةلضربا  ةلرنسة لةس لعيا إرةد  سةاسة  للوساعع  في ةلعفاع عل أنكرةنةا نل 

اً نل ةلوالحظ أن ةلدقوبا  ةالقتالادي  لم تدع ت كل عانل ردع للسةاس  ةلرنسة ا نفدلةًّا أصبثت إيجابةاتها أيض
ا نتدوخق ةلدالقا  نك ةلالخلا أكثر نل سلبةاتها على نستوى زياد  ندعال  ةالعتواد على ةلذة  رنسةًّا
دعاء بأن أزنا  ةالقتالاد ةلرنسي نحالوا بوتخل على دعم دةخلي أكبر ننلثها فرص  نثالة  للكرنلخل لال

 نتةج  للدقوبا  ةلغربة ا ال بسبب ةل سادا نقل  ةلك اء  ة،دةري .

نقع خسر  دنا ةالتثاد م 2014نل ةلجعار بالذكر أيًضا أن رنسةا قع تدرضت لدقوبا  ةقتالادي  نلذ عام 
حخث بلغ إسوالي ةحضرةر ةل هري  ةحنرنبي نا يقارب ةلوائتخل نخوسخل نلةار دنالر نل صادرتها إلى رنسةاا 

 ةللاسو  عل ةلدقوبا  4 نلةارة  دنالرا كان نالخب ألوانةا نلها 38٪ا نقع خرج ةلغرب فدلةًّا نتضرًرة نلها.112

 ادرست نتائج ةلوقاطد  ةالقتالادي قع قبل ةلعخوا في ةلثرب  ال شكنخالص  نا سبق اركعا أن رنسةا ن 
إذ تدتبر رنسةا ؛ تالادي  للدقوبا  ةالقتالادي  ةحنخركة  نةحنرنبة  نةلعنلة نةتخذ  إسرةءة  لتقلخل ةآلثار ةالق

 ا؛حالةنالعرة حهم سلدتخل في ةلدالم ةلغاز نةلل ط نل سه ا نةلقوح نل سه  أخرىا نهي أهم حاسا  ةلدالم 
 ن رنسةا؛ هذة با،ضاف  لكو بعنن سوي تةلتدانل نك رنسةا  سةكون نل ةلالدوب  على ةلغربنبالتالي فإنا 

 113.الحًقا تستطةك أن تست خع نل ةرت اع أسدار ةلل ط نةلغاز نةلقوح في إارةدةتها لودالج  آثار هذه ةلدقوبا 

 م2015( ةلذي بعأ عام Cipsةلعنلي عبر ةلثعند" ) عل سوي ت نهو "نظام ةلعفك نقع ةعتوع  رنسةا أيضا بعااًل 
 100نرسس  نالة  في  1186ا نلعيا ةآلن رنسةاعل نظام سوفت حاا حعثت أي عقوبا  على  لةكون بعاال

                                                           
110 Tomasz Wroblewski And James Jay Carafano:" How the Ukraine Crisis Could Become a 
Disaster for Russia", The heritage Foundation, Feb 9th, 2022, https://herit.ag/3CDnjry,  
Retrieved:07/03/2022. 
111 Ibid 

112 Ibid 
 ا2022ا نارسم كز الجزي ة للدراسررررررررراتنثوع سييييييييييييييالم ةلرةشييييييييييييييع: "ةلثرب ةلرنسيييييييييييييية  ةحنكرةنة  نووذسا لسييييييييييييييل  ةلتعةفك"ا  113

https://bityl.co/Bbav:05/03/2022ا تاريخ ةلعخوا. 

https://herit.ag/3CDnjry
https://bityl.co/Bbav
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دنل  نسجل ا نيوكل أن تستخعم رنسةا ةلدول  ةلالخلة  لتستعةض بها عل ةلعنالر كوا أن علع رنسةا نظانا 
 توويل ةلرسائل ةلوالة ا نإن كان صغخرة في حجوا.لظام ب يسوىنكافئا للسوي ت 

رقوي كلظام للوعفوعا ا خالوصا للتبادا ةلتجاري فةوا بخلها نربوا تتجا رنسةا لتطوير ةلتدانل بلظام ةلرنبل ةل
 نبخل ةلالخل فهو ندتوع علع ةلالخل.

سرق  ةحنوةا نل ةلبلوك  نأيضا ربوا تتجا رنسةا إلى عولةا  سخبرةنة  ،تالف ةللظام ةلوالي ةلغربيا نربوا
سود  في رنسةاا نةعتبارها نقايض  كوا قع تسدى رنسةا لتأنةم ةلووتلكا  نةحنوةا ةحنرنبة  ةلوو  ةحنرنبة .

ا نهو أنر ابعنة أن ةلثكون  ةلرنسة  بالعد تطبةقا بال دل بدع قةام للودةئك ةلرنسة  ةلتي في ةلبلوك ةحنرنبة 
 .114بإغالق فرنعها في رنسةاا نإيقاف أن طتها هلاكععد كبخر نل ةل ركا  ةلغربة  

ارشة  ةلرنسة  نست خع  نل إشداا حرب في أنكرةنةا نحتى على ةلالدخع ةلعةخلي هلاك رأي ارى بأن ةحنلج
لتععةم قبضتها أكثر على ةالقتالاد ةلرنسي؛ حخث أن ععم قعر  رنسةا على ةلثالوا على ةلولتجا  ةحسلبة  

ضت على نوسكو نلذ زنل طويل قع أد  إلى نلح ةل رص  للوو ةلولتج ةلوثلي ب ضل ةلدقوبا  ةلتي فر 
نل ةل ركا  نولوك  باحساس للرساا ةلوقربخل نل بوتخل نثل ةلتكتل ةلثكوني ةلرنسي نةلذي تعاره نجووع  

باترنشوف ا كوا أن ةحبل ةحكبر لي سخرسي ت ةوخزنفةلذي اعاره صعق بوتخل نرفةقا في ةلدول ةالستخبارةتي 
غذةئة  نل اهةول على قطاع ةلاللاعا  ةلزرةعة  نةلغذةئة  نهو ةلوست خع ةحكبر نل حظر ةلوةردة  ةل ديوتري 

هو نزير ةلزرةع  في حكون  بوتخلا كوا أن ندظم ةلثاشة   باترنشوف ديوتري ةلخارجا نةلجعار بالذكر أيضاً أن 
ة ؛ نا يدلي أنهم ال يوكلهم نغادر  ةلبالد نهوا كانت ةلرنسة  نعرس  على ةلقائو  ةلسودةء للخزةن  ةحنريك
نالالثهم في ةلعةخل ةلرنسيا نةلسدي الستداد  أنجاد ةلظرنفا ننل هلا فلةس هلاك نا ي غلهم سوى تدظةم 

 .115ةلسوفخخت ةلو قود ا نهو أنر ارى ذلك ةلرأي أنا ةلوثرك ةلرئةسي لألنلجارشة  ةلرنسة 

دلي أن ةالقتالاد ةلرنسي لل اتأثر بالدقوبا  ةالقتالادي  ةلثالة  نحال  ةلوقاطد  نلكل بالتأكخع فإن كل ذلك ال ي
ض لها رنسةا في ةلوضك ةلثاليا نهو نا ي سر قةام ةلوركزي ةلرنسي برفك سدر ةل ائع  شبا ةلعنلة  ةلتي تتدر 

                                                           
ياموازقة ولا خطوة مولا لتأميم الشيييييييركات ا جنبية التي  ادرت  موسيييييييكوة  114 م  2022  مارس العربية نت   روسييييييي

https://bit.ly/3J6GQTw 11/03/2022  تاريخ الدخولة . 
ألكسيييييييلعر سابةفا أسيييييييواء ةلالييييييي تي )عرض(: "ةللثظ  ةلسيييييييوفختة  دنةفك ةلرئةس ةلرنسيييييييي للتاليييييييدخع في نوةسه  أنكرةنةا"ا  115

 . 01/03/2022ا تاريخ ةلعخوا: https://bit.ly/3hBpZffما 2022ا فبرةار يجيةانت ريجونال للتحليالت االست ات

https://bit.ly/3J6GQTw
https://bit.ly/3hBpZff
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ريكة ا كوا في إطار سعةا في نوةسه  ةلتضخم ةلذي سخلتج عل ةلدقوبا  ةحن 116%9.5% بعاًل نل 20بلثو 
ة  إلى خارج أصعر  رنسةا قرةرًة آخر بثظر أي  تثويال  نل ةلووةطلخل ةلرنس بالعنالر أن بالدوال  ةحسلب

% نل أرباحهم نل ةلدوال  80ةلبالدا كوا أصعر  قانوًنا آخر الزم شركا  ةلتالعار ةلرنسة  ببةك نثو 
 117.لوطلة ةحسلبة  نلذ ةحنا نل الاار في ةلسوق؛ بهعف دعم ةلدول  ة

  

                                                           
ما 2022ا فبرةار ال وسررررررررريرررررة RT%"ا 20رنسييييييييييييييي ارفك سييييييييييييييدر ةل يييييييائيييييييع  ةلرئةسييييييييييييييي إلى نسييييييييييييييتوى "ةلوركزي ةل 116

https://bit.ly/3pt9PsY :01/03/2022ا تاريخ ةلعخوا . 
117 Samuel Lovett: “Russia bans all residents from transferring money abroad in response to 
Western sanctions”, Independent, Feb 2022, https://bit.ly/3sy4EK3, Retrieved: 
02/03/2022. 

https://bit.ly/3pt9PsY
https://bit.ly/3sy4EK3
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 الخامس: الفصل

 ألزمةل االستراتيجية والعالمية تداعياتال

ةالقتالاد ةلعنلي ب كل كبخر نل آثار سائث  كورننا؛ ننا تسببت ةلجائث  ةلثالي عاني في ظل عالم  
للدعاع نل  ننك عود  فتح ةالقتالاديا  نتقعيم ةلعنافي نختلف ةلعناا  با نل إغالقا  عان  لالقتالاديا 

؛ أدى ذلك إلى تلاني ةلطلب ةلدالوي بالور  سريد ا في ظل عجز ةلودرنض عل ةلثزم ةلتث خزي  لالقتالاد
ننقس ةلدوال  بسبب ةلوضك ةلالثي ةلدام في ةلدالم؛ كل ذلك كان لا أثره    ة،غالقا  ةلوتكرر تلبختا نتةج

بلسب  ةرت ك ب كل لم يثعو نلذ فتر  طويل ؛ فارت دت أسدار ةلووةد ةلغذةئة  على ندعا ةلتضخم ةلدالوي ةلذي 
ةلووةد ةلخام ةلاللاعة  ا ن %40 بلسب  م قبل ت  ي ةلجائث ؛ فةوا ةرت دت أسدار ةلطاق 2019% عل عام 38

 ًةا لألزن :فةوا الي تلانا أبرز ةلتعةعةا  ةالقتالادي  نةالسترةتةجة  عالون  % نقارن  بل س ةلدام.42.7بلسب  

: التداعيات االقتصادية:    أوالا

نك تالاعع ةحزن  في أنكرةنةا برز  ةلدعاع نل ةلوخانف على تزةاع آثار نوس  ةلتضخم ةلدالوة  خاص  نأن 
؛ يوثالن أهوة  كبخر  لالقتالاد ةلدالوي في نجالي ةلطاق  نةلغذةء ب كل خاصنسةا نأنكرةنةا طرفي ةلالرةع ر 

خانس أكبر نالعر للقوح رنسةا هي فغلي عل ةلبةان نوقك رنسةا باللسب  لسوق ةلطاق  ةلدالويا كوا أن 
 .118ا هذة نتدع ةلعنلتان نل أكبر خوس  دنا نالعر  للثبوب عالوةاً عالوةاً 

دنالر  ةلوئ ز سدر برنخل ةلبترنا ةلوةحع لختخطى حاس عالن نوسكو هجونها على كخةف ةرت كإ فإنا بوجرد  لذة
دنالرة  لكل  4 إلى نرثر هلري ةحنريكي بثسب ةرت ك سدر ةلغاز لةالل ا كوا119م2014حنا نر  نلذ عام 

للجرةم ةلوةحع في ظل ةتجاه رًة دنال 40بلثو أسدار ةلذهب  اعةرت نلخون نحع  حرةري ا هذة با،ضاف  إلى 
. نلم تقف ةحنور 120لالستثوارة  في ظل ةحزنا  ةلعنلة  ةلثالة ةلكثخريل لالستثوار فةا باعتباره ةلوالذ ةحنل 

 100فوتسي إذ ةنخ ض نرشر ةلدالوة  ترةسدا  حاد  على إثر ةحزن ؛ علع ذلك ةلثع فسجلت ةلبورصا  
                                                           

م كز األه ام للدراسررررات السررررياسررررية حسييييييخل سييييييلةوان: "ةلتدقخعة  ةالقتالييييييادي  لألزن  ةحنكرةنة  نةلدقوبا  على رنسييييييةا"ا  118
 . 01/03/2022ا تاريخ ةلعخوا: https://bit.ly/3sxEzuPا م2022ا نارس واالقتصادية

ا فبرةار ع بي BBC"رنسييييييييةا نأنكرةنةا: ق ز  في أسييييييييدار ةلل ط نترةسك حاد في أسييييييييوةق ةحسييييييييهم عقب ةلهجوم ةلرنسييييييييي"ا  119
 . 01/03/2022ا تاريخ ةلعخوا: /3K55NyLhttps://bbc.inما 2022

ما 2022ا فبرةار ع بيرررة Sky News"ةرت يييياع كبخر للييييذهييييب.. هييييل سييييييييييييييةكون نالذة آنلييييا نسييييييييييييييط أزنيييي  أنكرةنةييييا؟"ا  120
https://bit.ly/3MiaCXA :01/03/2022ا تاريخ ةلعخوا.  

https://bit.ly/3sxEzuP
https://bbc.in/3K55NyL
https://bit.ly/3MiaCXA
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ا بل نشهع  بورص  نوسكو تدلخق نرقت %5.5كس ةحلواني بلثو %ا ننرشر دة3بأكثر نل  يةلبريطان
عود  ةلتعةنا نل سعاع أنخ ض للتعةنا على إثر ةلترةسدا  ةلثاد  ةلتي شهعتها ةلجلس  ةالفتتاحة  للتعةناا ننك 

إعالن نوسكو  . كل ذلك حعو فقط نك121% نل قةوتا6.3ةلورثر بأكثر نل ةلثلث نك خسار  ةلرنبل للثو 
حجم ةلتأثخر لدسكري  على كخةف نقبل حتى أن ي رض ةلغرب عقوباتا ةالقتالادي ؛ نا دلل على عولختها ة

 .ةالقتالادي ةلضخم لألزن ا نيلبئ عل نزيع نل ةآلثار ةلسلبة  نك ةستورةرها

أسدار باقي ةلسلك نهو نا سخلدكس بالضرنر  على بظاللها على سوق ةلطاق  ةلدالويا ةحزن  ستلقي إذ 
صادرة  دنلتي ةلالرةع نل ةلقوح نةلثبوب ب كل ص  ةلسلك ةلغذةئة  ةلتي ستتأثر حتوًا بترةسك خا نةلخعنا 

ا كوا أن ةلعنا عام؛ نا سةدقع ةحنور أكثر على ةلعنا ةل قخر  نةلتي نا زةلت تداني أساسًا نل آثار أزن  كورننا
؛ نا ارثر على باحساس هي نرت د  بهعف نوةسه  نوس  ةلتضخم ةلتيإلى رفك أسدار ةل ائع   قع تلجأةلغربة  

خردي ذلك إلى هرنب ةالستثوارة  إلى ةحسوةق ةحنريكة  نةحنرنبة  ةالستثوارة  في ةحسوةق ةللاشئ ؛ حخث س
 .؛ نا قع الذر بأزن  داون سةادي  في تلك ةلعناكونها أكثر أنانا

ا  في ظل ةستورةر ةحزن ؛ فرنسةا تضرب ةقتالاد ةلودادن نة،لكترننةهلاك أزن  أخرى قع بجانب ذلك فإن 
غطي رنسةا بو ردها نا نسبتا توتلك نكان  نتوخز  في سوق ةلودادن نخاص  ندعن ةللةكل نةحلونلخوم؛ حخث ت

% نل ةلبالتخلوما 13% نل ةحلوونخوما 26ننثو  % نل ةحتةاسا  ةلاللاع  ةلعنلة  نل ندعن ةللةكل49
ها ةلدالم في ةلوقت ةلثالي؛ فإن تأثر ةنعةدة  رنسةا نل ندعا أزن  أشباه ةلووصال  ةلتي يدانخ نفي ظل

ب كل عام؛ سخردي إلى نزيع نل ةالرت اع   ةللةكل على سبخل ةلوثاا نةلذي اعخل في صلاعا  ة،لكترننةا
طل ةلداديا نإنوا أيضًا في في أسدارها؛ نغلي عل ةلبةان أهوة  ةحسهز  ة،لكترننة  لةس فقط في حةا  ةلوو 

نا سخرثر بالسلب ا وجاال ا نا سخردي إلى تدوخق سرةح ةالقتالاد ةلعنلي أكثر نأكثرةلاللاعا  نةل نختلف
 122.على ةلجوةك

                                                           
ما 2022ا فبرةار ج يررررردة الوطنسيييييييييييييييي أنيييييييام ةليييييييعنالر"ا ةلرن « بيييييييلةلرن »نثويييييييع ةليييييييععيييييييعع: "عييييييياسيييييييل.. ةنهةيييييييار  121

https://bit.ly/3Me0U8t :01/03/2022ا تاريخ ةلعخوا . 
 أنظر في هذة ةلالعد: 122

- Michael Janda: “How Russia's Ukraine conflict could reshape economics and markets 
even if it doesn't end in war”, ABC News, Jan 2022, https://ab.co/3sxeuvE, Retrieved: 
01/03/2022. 

https://bit.ly/3Me0U8t
https://ab.co/3sxeuvE
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نلكل فإن ةلوضك باللسب  لرنسةا سةكون أكثر تدقخعةً خاص  نك إقعةم ةلغرب نرخرةً على ةتخاذ عقوبا  ةقتالادي  
عل ةللظام ةلوالرفي ةلدالوي؛ فقانت ةلواليا  قالع بها عزا سزء نل ةللظام ةلوالرفي ةلرنسي غخر نسبوق  

ا نذلك عةم ةلعنالر ةحنريكي في تدانالتانل ةستخفبرةار بإصعةر قرةر بثظر ةلوركزي ةلرنسي  28في ةلوتثع  
نلةار دنالر  630بهعف نلك ةلرنس نل ةستغالا ةالحتةاطا  ةللقعي  ةلتي يولكها نل ةلعنالر نةلتي تقعر بلثو 

ن تستغلها رنسةا لثواي  ةلرنبل ةلرنسي نل آثار ةلدقوبا  نآثار ةحزن  ب كل عاما إال أن كان نل ةلووكل أ
ا خل ةلرنسيشأنا أن ارثر ب كل كبخر على قةو  ةلدول  ةلرنسة  نبالتالي على ةحسدار في ةلعةقرةر كهذة نل 

إلى  فق ةلغاز ةلرنسينلكل ةلقرةر في ن س ذة  ةلوقت قع ةستثلى ندانال  ةلطاق  حتى يضول ةستورةر تع
اد  ةلضغط على بهعف زي ا هذة إلى سانب إخرةج ععد نل ةلبلوك ةلرنسة  نل نظام سوي ت ةلواليأنرنبا

 . 123ةالقتالاد ةلرنسي نهو ةحنر ةلذي ةتبدتا ععد نل ةلعنا ةحنرنبة  ةحخرى أيضاً 

عفك ةلرئةس ةلرنسي ابا  خطخر  تنبالتأكخع فإن ةلهعف ةلرئةس نل ذلك ةحنر هو إصاب  ةالقتالاد ةلرنسي بإص
غخر قريب نل ةحنر ةلذي ابعن أنا  بالترةسك عل عولةاتا ةلدسكري  نةلقبوا باحنر ةلوةقك في أنكرةنةاا نهو

ةلثعنو في ةلوقت ةلثالي؛ فرنسةا تبعن نةثق  نل قعرةتها ةالقتالادي  أن غخر نهتو  بالدقوبا  ةالقتالادي  
ا نكانت ةلتالريثا  ةلرنسة  ةحنلى ةلتي ُهعد  فخها رنسةا بالطرد نل سوي تةلغربة ؛ فهذه لةست هي ةلور  

لقاءه نك ا كوا أن ةلس خر ةلرنسي في 124% نل ةللاتج ةلوثلي ة،سوالي5ةلي نقتها ترى أن ةآلثار لل تتجانز 
نةلبترنا ا قع أكع أن بالده ستولك ةلغاز 125نالر MBCنةلذي أذيك عبر قلا  عورن أداب نقعم برنانج ةلثكاي  

ةستخعةم ةلعنالر ةحنريكيا نهو ةحنر ةلذي لم اتثقق حتى ده نل ةلرنسي عل ةحنرنبخخل في حاا نلك بال
  .ةآلن نلكلا نل ةلووكل أن يثعو

                                                           

ما 2021ا أكتوبر ع بية Sky Newsعبع ةلثلةم ح خل : ""ةلرقائق ة،لكترننة " تخلق أزنا  عالوة .. فوا ةلقاليييي ؟"ا  -
https://bit.ly/3szTXGM :01/03/2022ا تاريخ ةلعخوا.  

 منظر زي هذا الصددة 123

 .مصدر سابقا حسخل سلةوان -

- Jeremy Diamond, Kevin Liptak and Kate Sullivan: “US cutting off Russia's central bank 
from US dollar transactions”, CNN, Feb 2022, https://cnn.it/345pXt3, Retrieved: 
01/03/2022.  

ما 2022ا فبرةار "، ج يررررردة الط يق؟«SWIFT»نظرررررام مرررررانا يعني تلويح الغ ب بررررراقصررررررررررررراء روسررررررررريرررررا من  " 124
https://bit.ly/3sHyAUp :01/03/2022ا تاريخ ةلعخوا .  

125ahidMBC Sh  33ال لقة  2022ة  ال كاية مم ومرو مديب موسيييم(  ]ملف زيديو[  https://bit.ly/3szjxMr تاريخ  )

 . 01/03/2022م  تاريخ المشاهدةة 28/02/2022النشرة 

https://bit.ly/3szTXGM
https://cnn.it/345pXt3
https://bit.ly/3sHyAUp
https://bit.ly/3szjxMr
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 نجاا ةلطاق  على هانش أنلوبةاد بكخل ةل توي قةام رنسةا نةلالخل بتوقةك ةت اقةا  تجاري  في هذة عالن  عل 
شرك  ةلل ط  رنسل ت ةلل ط في رنسةانةلتي بووسبها سوف توع أكبر شركا  ا نالرنلةار د 117ر  بقةو  عق

للغاز  برنمشرك  ساز على أن تقوم نلوع  ع ر سلوة ا  نلخون طل نل ةلل ط 100 ةلوطلة  ةلالخلة  بلثو
نل ةلوزنك بلاءه  نلةار نتر نكدب نل ةلغاز سلويًا لل س ةل رك  عل طريق خط غاز سعاع 10بتوريع نثو 

ةحنريكة  توكخعًة للتثالف  Financial Timesفي ةلسلوة  ةلثالو ةلقادن ا نهو ةحنر ةلذي ععتا صثة   
ا نةلتي أعللت فخها 126تالاعع  فةا ةحزن  ةحنكرةنة ةلالخلي ةلرنسي؛ خاص  نأن ةالت اق ساء في نقت 

يثاتها ةلتي نص تها على شلطل بالكف عل تالر نة ةلالخل نقوفها إلى صف ةلوطالب ةلرنسة  ةحنلة  نطالب 
ةلتي ال ت ضي إلى  "بعبلوناسة  نكبر ةلالو  ةلس خر ةلالخلي لعى ةحنم ةلوتثع  ت انغ سون لسان 

 .127ن انضا "

م باستخعةم عولتخهوا ةلوثلة  2019ننل ةلجعار بالذكر أيضًا أن هلاك ةت اق سابق بخل نوسكو نبكخل في عام 
إلةا نوسكو في ظل ةلقخود ةلثالة  ةلتي فرضت علخها في ةستخعةم ا نهو أنر قع تلجأ 128ةلتجاري في ةلتبادا 

هو أنر ا ن أن ربوا ةستخعةم عوال  أخرى نل سل  ةلتبادا ةلتجاري  ةلعنالر في ةلتجار  ةلعنلة  نل قبل نةشلطل
ًا نل ةستخعةم ةلعنالر؛ نل شأنا أن يخ ف نل حع  ةلقرةر ةحنريكي؛ خاص  نأن رنسةا لةست نولوع  توان

س  حل ائها ةحنرنبخخل للطاق  ةلرنسة ا نربوا قع يكون توقةك رنسةا الت اقةا  في نجاا ةلطاق  نك ةلالخل لثا
تم طرد نوسكو نل ةللظام ةلوالرفي ةلدالوي؛ فإنها فقط بهذة ةلثجم ةلهائل بوثاب  إنذةر رنسي للغرب بأنا إذة 

ةلولافس ةآلخر للغرب نةلساعي بقو  ،زةح  لل تولك ةلطاق  عل أنرنباا بل ستدول على تثويلها إلى ةلالخل 
للل ط  نستوردأن ةلالخل هي أكبر ا نسعار بالذكر ةلواليا  ةلوتثع  عل قو  ةللسق ةلعنلي سةاسةًا نةقتالادياً 

ةلثكون  ةلالخلة   بثسب تقارير ةستورد ؛ فالالخل نثان أكبر نستهلك لا بدع ةلواليا  ةلوتثع  في ةلدالم
اونةا نت وق  على ةلواليا  ةلوتثع  ةلتي ةستورد  نثو  نلخون برنخل 10.5نثو  م2020ننلظو  أنبك عام 

                                                           
مجلس الوزراء المصرر ي م كز دعم  "،رنسيييي في نوةسه  ةلواليا  ةلوتثع  ةحنريكة -نا سيييتريت سورناا: تقارب صيييخليو 126

   .01/03/2022تاريخ ةلعخوا: ، https://bit.ly/3vvEMjO(، IDSC) المعلومات واتخان الق ار
ما 2022ا فبرةار ج يدة الورررررر ق األوسررررررطفي أزن  أنكرةنةا لععم حلة تا؟"ا « ةلالعب ةلخ ي»"ةلاليييييييييخل... كةف يسيييييييييدى  127

https://bit.ly/3ICFiAl :01/03/2022ا تاريخ ةلعخوا . 
ما 2019ا اونخو وكالة سررررربوتنيك ال وسررررريةرنسيييييييةا نةلاليييييييخل تدتزنان ةسيييييييتخعةم ةلدوال  ةلوثلة  في ةلتبادا ةلتجاري"ا  " 128

https://bit.ly/3HsZvHu :01/03/2022ا تاريخ ةلعخوا . 

https://bit.ly/3vvEMjO
https://bit.ly/3ICFiAl
https://bit.ly/3HsZvHu


 األزمة األوكرانية وتداعياتها على مستقبل النسق الدولي

  

 50 

 برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا 

لم في ةلوقت ةلثالي نلخون برنخل اونةًا أخذة في ةالعتبار أن نةشلطل هي أكبر نلتج للل ط في ةلدا 6.4
 .129أيضاً 

تا؛ ياد ةلالخلي نتقو سةسهم ب كل كبخر في دعم ةالقتالنبالتالي فإن توسةا رنسةا ،نتاسها ةلل طي إلى ةلالخل 
؛ نا يجدلا أكثر أنانا نل ةلل ط ةلذي يأتي إلى ةلالخل عبر ةلبثر خاص  نأنا سختم نقلا بريًا عبر ةحنابخب

ا بالوطل ةلدربي نةل رق ةحنسط؛ حخث نلابك ةلطاق  ب كل عام اربط ةلالخل نخاص  عبر نضخق نلقا ةلذي
. 130جر  آسةا ةلتي يجب أن تكون في قبض  ةلواليا  ةلوتثع ""حل باعتباره تسةطر علةا ةلواليا  ةلوتثع  نةلذي

 "Visa" فخزة شركتي إضاف  إلى ذلك ابعن أن ةلالخل نازةلت تركع تثال ها نك رنسةا في تلك ةحزن ؛ فوك قةام
" بتدلخق خعناتهوا في رنسةا؛ نا يدلي ععم قعر  ةلرنس على ةلتدانل نالةا نك MasterCard" نناستر كارد

لخارسي نخاص  باللسب  ةلتثويال  ةلوالة  نةلتجار  ة،لكترننة ا أفاد  بلوك رنسة  نل أنها ستدول ةلدالم ة
م نهو 2003رفي ةحكبر في ةلالخل نةلودووا با نلذ عام تجانز ذلك عبر ةالعتواد على ةللظام ةلوال على
 دنل  حوا ةلدالم 180ثوا نهو نظام للودانال  ةلوالرفة  يدول با في نةختالارةً  UPIأن  Union Payنظام 
أن بدض دنا أنرنبةا كسويسرة نةلخونان نإيطالةا نإسبانةا نألوانةا نغخرهما ننل ةلجعار بالذكر أيضًا نلها 

نغخرها نل ةل ركا   American Expressبطاقا  ةلتي ترتبط بهذة ةللظام ترتبط نك  ةالئتوانبطاقا  
ةستدعةد ةلالخل لععم ةالقتالاد نعى ؛ نهو نا اوضح 131لسابقسةقلل كثخرًة نل تأثخر ةلقرةر ةةحنريكة ؛ نا 

ا في نقابل ةلععم ةلرنسي بالطاق  لالقتالاد ةلالخل؛ نا ازيع نل ةلتقارب ةلرنسي في نوةسه  ةلدقوبا  ةلغربة 
 بخل ةلعنلتخل.

 التداعيات السياسية:ثانياا: 

                                                           
ما 2021ا أكتوبر العين اإلخبررراريرررةدي ةلل ط ةلخييييام في ةلدييييالم.. ةلدوييييالقيييي "ا نثوييييع فرحييييا : "قييييائويييي  كبييييار نسييييييييييييييتور  129

https://bit.ly/3MiiBUa :02/03/2022ا تاريخ ةلعخوا .  
قتالييييييادي على آنل نرنر بضييييييائك ةلعنا ةا نأثر نوقد  ةلجخوسييييييترةتةجي نةلجخو إسييييييرةء كاظم ساسييييييم ةلثسييييييخلي: "نضييييييخق نلق 130

 -220ما ص ص: 2018ا ةلجزء ةلثانيا 28ا ةلدعد: مجلة الرك للفلسررفة واللسررانيات والعلوم االجتماعيةة،قلةوة  نةلعنلة "ا 
 .226ا ص: 221

ةا تثانا تجانز ةنسييييييييييييييثاب فخزة نناسييييييييييييييت 131 ما 2022ا نارس الع بية نتركارد"ا "نظام "اونخون باي" ةلالييييييييييييييخلي.. رنسيييييييييييييي
https://bit.ly/3hP8sAx :08/03/2022ا تاريخ ةلعخوا . 

https://bit.ly/3MiiBUa
https://bit.ly/3hP8sAx
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توزيك ف ةلالرةع بل على صور  ةحزن  تعةعةا  سةاسة  ال ترثر فقط على ةلعنا أطرة قع يكون لهذه 
بعء ةلدولة  ةلدسكري  في أنكرةنةا ضاربًا بدرض ةلثائط ةلعنلي؛ فكان ةلقرةر ةلرنسي ب ]ةللظام[ للسقةلقوى في ة

ةلدالم نلذ  اي عاشهتةححادي  ةل ةلقطبة  ترةسكإعالنًا عل  -نل نسه  نظرنا-كل ةلتهعاعة  نةلتثذارة  ةلغربة  
م؛ فدلعنا تقعم نوسكو على نهاسو  دنل  باحهوة  ةالقتالادي  1991ت كك ةلسوفخخت عام نهاي  ةلثرب ةلبارد  ب

نةالسترةتةجة  نةلسةاسة  للغرب كوا أس للا دننوا رد فدل قوي ننلووس نل سانب نةشلطل قائع  ةلودسكر 
  .على قو  ةللسق ةلعنلي؛ فإن ذلك يدع بوثاب  إعالن ةلترةسك ةلغربي ةلغربي

ب حالةًا قع عاد نل سعاع لععم أنكرةنةا عسكريًاا نلكل ععم قعر  ةلغرب على نلك نوسكو نلذ ثةح أن ةلغر ص
لللاتو أن حتى ة،تثاد ةحنرنبي  كخةفةلبعةي  على نهاسو  أنكرةنةا نععم قعرتا على تل خذ إرةدتا ةلسةاسة  بضم 

ةحنا حنكرةنةا على ةتخاذ ونا ةلو جك للا نعى ةلضدف ةلذي عاناه ةلغرب في هذة ةلولفا رغم كاوضح 
ةلوجلس ةحنرنبي للدالقا  ةلعنلة  كان ا بل حتى إن ةلغرب نبثسب تقرير خطوة  سعي  في هذة ةالتجاه

ةحزن  نلم تستطك أنرنبا أن تتخذ نوق ًا نوحعًة نل ةلدولة  ةلدسكري  باستثلاء ة،دةن  نةل جب نلقسوًا حوا 
ضغطت بقو  نل أسل نوقف أنرنبي أكثر حزنا أنام ةلرنسا  ةفلللعن ة نةلسويع ؛ فبخلوا دنا نثل بوللعفقط

ا نهو ةحنر ةلذي ععم ةلتالدخع نظرًة للوالالح ةلقوي  ةلتي تربطهم بووسكو كوا أسل لافضلت فرنسا نألوانةا 
ةلدود  يالب ب كل أكبر في ناللث  ةلرنس نيثسل نل فرصهم في تثقخق ةلهعف ةحنا نل تلك ةلثرب نهو 

( في ة،شار  إلى 2أن نا أطلق علةا تقرير ةلوجلس ةحنرنبي )يالطا  اسةًا على قو  ةللسق ةلعنلينل سعاع سة
 تسوي  يالطا نا بدع ةلثرب ةلدالوة  ةلثانة  نةلتي قسوت أنرنبا نا بخل ةلغرب نةلسوفخخت.

لألنل ةلجواعي في رر ةل كل ةلسةاسي نهو ربوا نا يدع لب ةلووضوع نل ةللاحة  ةلسةاسة ؛ فتلك ةحزن  قع تق
ةلذي هو ةحساس ةلذي قام علةا ةالتثاد ةحنرنبي نةلقاضي بأنرنبا نوحع  أنرنبا نا بخل نووذج هخلسلكي 

ننووذج يالطا للور  ةلثانة  نةلذي ارغب ديوقرةطة  ترةعي حكم ةلقانون نةلوسانة  في ةلسةاد  بخل سوةك دنلاا 
فإنا سةكون بوثاب  ةالعترةف ةحنرنبي برنسةا كقو  كقطبة   ة نا نجثوة في ذلكةلرنس في ةلتوصل إلةا نإذ

عالوة  تتجانز ذلك إلى نلاطق أخرى نل ةلدالما أنا إذة توكل ةلغرب نهةول  على شرق أنرنبا نتوتلك نالالح 
؛ فإن ذلك قع يدع ةنتالارةً للووذج هلسلكي ةلذي سةقضي نل دعم أنكرةنةا نةسبار رنسةا على ةالنسثاب نهزنن 

نةبتدادها عل فلك ةلسةطر  ةلرنسة  نهو نا سختوةفق أيضًا نك هعف اد  نسالن  أرةضي دنا أنرنبا ةل رقة  بسة
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نةسترةتةجة  ةللاتو في ةل رق أنرنبا نةلتي تهعف إلى زياد  ةلضغط نةلتوسك باتجاه ةل رق ،نهاء ةلخطر ةلرنسي 
 . 132اناً تو

  ةلقطبة  ب كل تاما أن هي ةل رص  ةحخخر  للغرب للث اظ لهي ةححاديأي بعبارة  أخرى فإن تلك ةحزن  قع ت
؛ خاص  نأن ةلالخل تلظر نترةقب ةححعةو نل بدخع لترتخب حساباتها على سةادتهم ةلدالوة  نلذ ةلثرب ةلبارد 

 .نتالرفاتها على ةحساس ةلذي ست ضي إلةا هذه ةحزن 

ةلذي نةسا في  على ةللووذج ةلعيوقرةطي ةلغربي با،ضاف  إلى ذلك فإنا قع يكون هلاك تعةعةا  سةاسة  أخرى 
ةل تر  ةلواضة  تثعيا  عع ا نلدل أبرز تلك ةلتثعيا  هي تثعي صدود أحزةب ةلةوخل ةلوتطرف في أنرنبا 

ةحزن  ةالقتالادي  ةلتي ضربت أنرنبا بدع أزن  ؛ فوك نتهعاعها لالنتخابا  ةحخخر  في كل نل فرنسا نألوانةا
؛ خاص  نك عجز ةلثكونا  ما بعأ  نوس  ةلةوخل ةلوتطرف تضرب أنرنبا سةاسةاً 2008داون ةلخونان عام 

ا نف ل ةآللةا  في أنرنبا عل تقعيم حلوا ةقتالادي  سعاع  لوثانل  ةلتالعي للترةسك ةالقتالادي في أنرنبا
في أنرنباا بعأ  لخها أنرنبا لدقود في إحعةو ةلتغخخر ةلسةاسي نةالقتالادي ةلول ودةلعيوقرةطة  ةلتي ةعتاد  ع

ا نأخذة في ةلكثخرنن ي قعنن ةحنل في ةللووذج ةلغربي ةللخبرةلي باحساس في إخرةسهم نل ةلوضك ةلثالي
ل سعاع على ةالعتبار نا تسببت فةا سائث  كورننا نل أزنا  ةقتالادي ا نك تالاعع شبح ةلثرب ةحنرنبة  ن

 .إثر ةحزن  ةحنكرةنة  ةلثالة 

  قع ت كل بخئ  خالب  لتالاعع شدبة  ةلةوخل ةلوتطرف في أنرنبا على نثو قع اهعد إن تلك ةلظرنف نجتود
حخث إنا ؛ فوبادئ ةلةوخل ةلوتطرف تتدارض نك كثخر نل نبادئ ذلك ةللووذج؛ ج ةلغربي للثكم بأكولاذةللوو 

سريل ةلذال م لوداد  ةلهجر  نةلوهاب كل نتطرف إلى ةلثع ةلذي اعفدهحرك  تدلي نل قةو  ةلقونة  ةلوطلة  
ترةنب نك تولةا ةلثكم في ةلواليا  ةلوتثع  ةتخذ قرةرًة بثظر س ر يعة ون في أنرنبا حالةًاا نقع رأالا كةف أن 

حائط على ةلثعند ةلوكسةكة  كل ذلك  ءنعزم على بلابدض نل نوةطلي ةلعنا ة،سالنة  إلى ةلواليا  ةلوتثع  
ةلةوخل ةلوتطرف لالتثاد ةحنرنبي نةلوبادئ ةلتي قام ا هذة عالن  على رفض تثت ذريد  رفض ةلوهاسريل

                                                           
 منظر زي هذا الصددة 132

- Ivan Krastev, Mark Leonard: “The crisis of European security: What Europeans think 
about the war in Ukraine”, European Council on Foreign relations, Feb 2022, 
https://bit.ly/3HFc8iK, Retrieved: 02/03/2022. 

- Timothy Garton Ash: “Putin knows exactly what he wants in eastern Europe – unlike 
the West”, European Council on Foreign relations, Feb 2022, 
https://bit.ly/3C4VLLk , Retrieved: 02/03/2022. 

https://bit.ly/3HFc8iK
https://bit.ly/3C4VLLk
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يجب أن ات كك نأن توتلك كل  ها باعتباره نلظو  فوق نطلة  تلتقس نل سةاد  دنلا ةحعضاء نبالتاليعلخ
أن على ةحقل أن ابقى ك كل نل ةلتضانل نةلتدانن ةحنرنبي فقط ال أن ارقى  دنل  أنرنبة  سةادتها ةلقونة 

ةلبدض إلى رفض ةلعيوقرةطة  نل ا بل نيذهب ًة على إسبار دنلا على تل خذ قرةرة  نقوةنخلقادر حن يالبح 
 . 133لعنا أنرنبا ةلقوني ةحساس نلاديًا ب كل نل ةلثكم ةلسلطوي 

ةلةوخل ةلوتطرف ستكون ةلثالة  نكلوا ترةسك ةلغرب أنام نوسكو فإن فرص تزةاع شدبة   نفي ظل ةحنضاع
ةالتثاد ةحنرنبي نعلى أنرنبا نل ةلووكل أن تلدكس تعةعةاتا على  2ق نووذج يالطا أكبرا نبالتالي فإن تثق

االحظ ةستورةر  م2019عام  ؛ خاص  نأن ةلوتابك لالنتخابا  ةحخخر  في ةلبرلوان ةحنرنبيةلغربة  ةلعيوقرةطة 
نهم ةلعنا ةحنرنبة   أحزةب ةلةوخل ةلوتطرف في ععد نل ةلعنا ةحنرنبة  كبريطانةا نفرنسا نألوانةاصدود 
فخها على نثو لم ت هعه أنرنبا نلذ  قع تتغخر ةلخارط  ةلسةاسة  فإن ننك ةححعةو ةلثالة  ؛134باحساس ةلكبرى 

 ةلربةك ةحنرنبي في ةلقرن ةلتاسك ع ر.

 التداعيات العسك ية:ثالثاا: 

صار  تسدى ةدلل أن بالده ةحزن  ةحنكرةنة  نب كل غخر نتوقك خرج نزير ةلوالة  ةحلواني لعلى إثر  
إن لم يكل أفضلها تسلةثًا نتجهخزًة قائاًل بأن هذة هو هعف بالده نهعفا هو  لتكون نل أقوى سخوش أنرنبا

 نلةار 100ستخالس نثو نأهوة  ألوانةا في أنرنباا كوا أعلل أن بالده أيضًاا نهو اتلاسب نك نسئولةا  
أسهم شركا  ةنتاج . ذلك ةلتالريح ةلذي على آثره ةرت دت سلوياً نلةار دنالر  33.5بودعا  تععةم ةلجةشاورن ل

رةالوختاا نةلتي هي ةلوورد ةلرئةسي لألسلث  للجةش ةحلواني قع ةرت ك ف رك  ب كل كبخر؛ ةلسالح ةحلواني 
"هخلزنلت" نتدعد  ةلجلسةا ا ننقرها ألوانةاا بوقعةر ةللالف  ا كوا ةرت دت أسهمسهوها بوقعةر ةلربك تقريبا

                                                           
 أنظر في هذة ةلالعد:  133

- Cesáreo Rodríguez-Aguilera: “The Rise of The Far Right in Europe”, European 
Institute of the Mediterranean, 2014, https://bit.ly/3C7OYR0, Retrieved: 
02/03/2022. 

ما 2020ا إبريل مكافحة اإلرهاب واالسرررررررررتخبارات الم كز األوروبي لدراسررررررررررات"نةقك ةلةوخل ةلوتطرف في أنرنبا"ا  -
https://bit.ly/3sBrSzd :02/03/2202ا تاريخ ةلعخوا . 

ما 2019ا نيييييييااييو ع بيرررررة Sky News"إنيي ييوغييرةفييةيييييييك.. صيييييييييييييييدييود ةلييةييوييخييل ةلييوييتييطييرف اييثييخيير ةليييييييذعيير فييي أنرنبيييييييا"ا  134
https://bit.ly/3KbyWbG :02/03/2022ا تاريخ ةلعخوا . 

https://bit.ly/3C7OYR0
https://bit.ly/3sBrSzd
https://bit.ly/3KbyWbG
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تالةس ك  ةلذي أثر بعنره على أسهم شركا  ةنتاج ةلسالح في أنرنبا أيضًا؛ فارت ك سهم شر  تقريباا نهو ةحنر
 . %14في بورص  للعن بلثو  BAI systems%ا بخلوا ةرت دت أسهم شرك  13في فرنسا بلثو 

ي  لدود  ةلجةش ةحلواني نل ا نقع يكون بعةإن ةلقرةر ةحلواني يدع ةحنا نل نوعا نلذ ةلثرب ةلدالوة  ةلثانة 
 يكون  ا نقعةلقو  ةلدسكري  في ةلقار  ةحنرنبة سعاع للساح  ةحنرنبة ؛ نهو أنر نل شأنا أن يغخر نل نوةزيل 

؛ خاص  إذة نا نجثت بعةي  دخوا ةلقار  في سباق تسلح سعاع في نوةسه  ةلقو  ةلوتزةاع  لرنسةا سةاسةاً نعسكرياً 
 . ةحزن  ةلعةئر  حالةاً رنسةا في فرض كلوتها في 

قةام نوسكو بالدولة  ةلدسكري  في كخةف في ظل عجز ةلغرب عل نلدها عل نل سه  أخرى يوكل ةلقوا بأن 
ا نهو نا سوف اتأكع إذة نا نجثت رنسةا في  ةحنرنبة  ةلدسكري ةلردع نظري  ةنهةاريدع دلخاًل على ذلك 

في  سةاسي نعسكري سعاعا اتةح لووسكو ةلتعخل عسكرياً  تثقخق هعفها؛ حخث ستجع أنرنبا ن سها أنام نةقك
 BRUNO MAÇÃES؛ فبثسب لاطق أخرى بثسب نا تقتضةا ناللثتهاا ندنن ةعتبار لألنل ةحنرنبين

ةلدالم ةللخبرةلي فإنا أكع على أنلا ةلخوم أصثبلا ال نعةش في  اةلسابق لل ئون ةحنرنبة  ةلبرتغالي نزير ةلعنل 
ةلقو ؛ حخث أن ةلقو  ال اردعها إال قو  لقوةعع نيداقب ةلوخال ونا بل نثل ةآلن في عالم ةلقعيم؛ حخث تطبق ة

أن تدع حل ائها سخعًة لووةزن   -إن هي أرةد  ةلخرنج نل أنرنبا-نثلها؛ نبلاء على ذلك يجب على نةشلطل 
 ا نإال فإن أنل نسةاد  ةلعنا ةحنرنبة  ستكون على ةلوثك.ةلقو  ةلدسكري  ةلرنسة 

؛ نا قع يدلي أن أنرنبا اص  نك ةلقرةر ةحلواني سالف ةلذكرةحنور أنها تسخر في هذة ةالتجاه؛ خ نلذلك تبعن
 ةلباسفةكى إلى ةالعتواد على ن سها عسكرياً حنا نر  في ظل ةلرغب  ةحنريكة  على تركخز سهودها نثو قع تسد

ةلقو  ًة على عاتق ةلثل اء ةحنرنبخخل لووةزن  ؛ نا يضك تثعيًا كبخر لووةسه  ةلخطر ةلالخلي ةلوتالاعع هلاك
ننثانل  ةلجلوس نك ةلثل اء ةحنرنبخخل نةشلطل لت اديا  MAÇÃES؛ نهو ةحنر ةلذي اععوة ةلدسكري  ةلرنسة 

 .135حن ةلبعال سةكون كارثي على ةحنل ةحنرنبي لتععةم قعرتهم على ةلووةزن 
  

                                                           
135 BRUNO MAÇÃES: “What Happens Next in Ukraine Could Change Europe Forever”, Time, 
January 2022, https://bit.ly/3CfORTC, Retrieved: 02/03/2022. 

https://bit.ly/3CfORTC
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 :رؤى استشرافيةخاتمة: 

 الروسية إلى مستقبل النسق الدوليمن مستقبل العملية 

هو في حع ذةتا بوثاب  إعالن عل ةنهةار حال  ةلتوةزن ةلدسكري على أي  حاا فإن ةلقرةر ةلرنسي بعخوا أنكرةنةا 
يا نلذ سقوط ةالتثاد ةلسوفختيا نةلثاا ذةتا نك ةلوداهعة  ةلتي دعوت ذلك ةلتوةزن ةلدسكر  ةلتي حكوت أنرنبا

أن اتم نضك نداهعة   -أيًا نا كانت ةللتةج - كون نل ةلضرنري علع ةنتهاء ةحزن نبلاء على ذلك فإنا سة
نعلى ذلك نثانا في هذه ةلخاتو  نضك  .سعاع  تدبر عل ةلوةقك ةلجعاع ةلذي ستعة ا أنرنبا نربوا ةلدالم كلا

 لعنلي برنتا.سخلاريوها  نستقبلة  ب أن ةلدولة  ةلدسكري  ةلرنسة  في أنكرةنةاا نكذة نستقبل ةللسق ة

: العملية العسك ية ال وسية في أوك انيا:   محتملة سيناريوهاتأوالا

ةحنر ةلرنسي "بتوسةك ةلهجوم بجوةك ةالتجاها " في أنكرةنةاا أصبثت ةلقوة  ةلرنسة  بكل نكانا في  بدع
خاركوف ةلغرب حوا لوتسك نلفةف ةلوثاصرتخلا نفي ةل واا ةل رقي نةلجلوبا ةلقالف ةلدلةف على نعال  

ةخترةقا  تردي في خط نستقةم إلى ةلداصو   3إضاف  إلى  -كبةفأكبر نعال  أنكرةنة  نل بدع  ثاني -
كخةفا ننثاصر  ةلقوة  ةلرنسة  لوعال  كخةف ننثانل  ةلسةطر  علخها. نبالتالي لم يدع نل شك في أن نوسكو 

نثتول ا إنا  سخلاريوها  أربد ةلى رنا تريع قطك رأس ةللظام نتركةك أنكرةنةا على ركبتخها. فإن ةالنر ا
 ةالنسثاب أن ةلتقسةم أن ةلو انضا  أن تلالخب نظام تثكوا دنة  تابد  لووسكو.

ةلسالح نطرد ةللازيخل نل أنكرةنةاا نتقعيم نل ةرتكبوة سرةئم  عبوتخل "بلز بدع تهعاع ةلرئةس ةلرنسي فالديوخر ف
ةلوضك في أنكرةنةا يوكل نقارنتا بوا  نا فإ136 "ةالتثادينسةا ععاع  ندنوي  ضع ةلوعنخخلا بول فخهم نوةطلو ر 

نعلى ذلك نطرح سلاريوها  ا ةحتالا عسكري نل قبل قو  أسلبة . م2003كان علةا ةلثاا في ةلدرةق عام 
 أربد  ب أن ةلدولة  ةلدسكري  ةلرنسة  في أنكرةنةا.

 السيناريو األول: انسحاب القوات

                                                           
ة  في أنكرةنةا"ا 68"ةسييييييييييييييتطالع:  136 ما 2022ا فبرةار ال وسرررررررررية RT% نل ةلرنس اريعنن ةلدولة  ةلدسييييييييييييييكري  ةلرنسيييييييييييييي

o/BbZLhttps://bityl.c :12/03/2022ا تاريخ ةلعخوا . 

https://bityl.co/BbZL
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ا فإن ةلهعف نثعد بوضوح في قولا "نثل ال نخطط الحتالا رفبرةا 24ألقاه فجر إذة توسك بوتخل بخطابا ةلذي 
ةحرةضي ةحنكرةنة ا نال نلوي فرض أي شيء على أحع بالقو ا نلكل فقط نريع "نزع ةلسالح" نل أنكرةنةا "لثواي " 

 .137ةحرةضي ةلووةلة  لرنسةا نل أي "هجوم عسكري"

نل ةللاحة  ةل لة  نيسثب رئةس ةلكرنلخل بدع ذلك قوةتاا ف قع تثقق نبوجرد هزيو  أنكرةنةاا يكون هذة ةلهع
نلل يولك شيء بدع ذلكا في نقت الحقا سوهوريتي دننباس ةل دبختخل نل تقعيم "طلب ةالنضوام" إلى ةالتثاد 

 نهذة نا نتولاه أن يثعو. ؛ نا يدلي سرع  ةنتهاء ةحزن ةلرنسي

 السيناريو الثاني: التقسيم

أن ت رض رنسةاا بوجرد نزع سالح أنكرةنةا فالل دننباس لتثقخق حلم قعيم سوعتا ةت اقةا  ثاني هو ةالحتواا ةل
طرق؛ ضم ة،قلةم ببساط  إلى ةحرةضي ةلرنسة ا أن بدع  3ا نقع اتم ذلك بإحعى م2015نخلسك في عام 

نقك في شبا سزير  سيا كوا تلظةم ةست تاء لتقرير ةلوالخر التخاذ قرةر ب أن ةالرتباط ة،قلةوي باالتثاد ةلرن 
ةلقرما أن إعالن نلاطق ةلثكم ةلذةتي بجوهوريتي دننختسك نلوغانسك ةستقاللهواا نفق ةللووذج "ةلجورسي"ا 

 كوا هي ةلثاا في أنسختةا ةلجلوبة  نأبخازيا.

وا كوا نفي هذة ةلسخلاريوا يوكل أن تالبح لوغانسك ندننختسك "نلاطق عازل " بخل رنسةا نةلغرب تابد  لووسك
ن بوتخل يستطةك نل نوقك ةلقو  ةلثاليا ةالستخالء على ةلوور ةلساحلي ةلذي اربط دننباس ب با سزير  ةلقرم أ

 .م2014ةلتي ضوها إلى بالده عام 

 السيناريو الثالث: بدء المفاوضات

وديوخر ن حل ةحزن  عل طريق ةلو انضا  قع يكون ةحكثر نلطقة ا نلذ أن أعلل ةلرئةس ةحنكرةني فولإ
يلخلسكي أنا اريعهاا نخاطب ةلرئةس ةلرنسي بدع أن أصبح ةلقتاا اعنر في سوةك أنثاء أنكرةنةاا قائال في ز 

نلكل بدع هزيو  أنكرةنةا عسكرياا ستكون  نقطك فخعاو "دعونا نذهب إلى طانل  ةلو انضا  لوقف ةلقتل".

                                                           
ا https://bityl.co/BbZTما2022ا فبرةار الجزي ة نتسخلاريوها  نخة   بدع ةلغزن"ا  4"لوفةغارن: ةلثرب في أنكرةنةا..  137

 م.12/03/2022تاريخ ةلعخوا: 

https://bityl.co/BbZT
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ةلتخلي عل ةالنضوام إلى هاا نثل رنسةا في نضك قويا ن"على طانل  ةلوثادثا  يوكل أن ت رض شرنط
 حلف شواا ةحطلسي )ةللاتو( أن ةاللتزةم بالثةاد"ا نثل ةللوسا أن سويسرة.

أن ةاللتزةنا  ةلتي اتم ةلتدهع بها في نثل هذه ةلظرنفا "تدتبر نلكل على ةلجانب ةآلخر فإن هلاك رأي ارى 
تلس على أن أي ةت اق اتم ةلثالوا علةا وداهعة  باطل  بووسب ةلقانون ةلعنلي"ا حن ةت اقة  فخخلا لقانون ةل

تثت ة،كرةه باطلا "علعنا يضك شخس نا نسعسا في صعغكا فإن كالنك لغو"ا نةلوثاا على ذلك ضم 
 .138أسزةء نل ت ةكوسلوفاكةا بووسب ةت اق نك رئةسها 1939ألوانةا ةللازي  عام 

 السيناريو ال ابع: تنصيب نظام دمية

ةلخاط   نةل انل ا نإال فلواذة اهاسم  هاتكتةكات رنسةا تي نل أسلها نضدتلاي  ةةلغهو  وقع يكون ذلك ةلسخلاري
بوتخل ةلبلع نيستهعف كخةفا بعال نل حالر هجونا في دننباس ةلتي يسدى لثوااتهاا إن لم يكل اريع قطك 

ةلجعد" ةلثاكم للازيخل رأس ةللظام ةحنكرةني؟ خاص  أنا تثعو نرةرة نتكرةرة عل رغبتا في ةلقضاء على نظام "ة
نبالتالي "يوكلا بدع ذلك إقان  نظام تثكوا دنة ا نظام نوةٍا لرنسةاا شبةا بلظام فة ي في باريس  في أنكرةنةا.

إبان ةالحتالا ةحلواني ل رنسا"ا تدترف با بدض ةلعنا ةلووةلة  لرنسةا نثل بخالرنسةا نكوبا نفلزنيال ننةكارةغوةا 
ا حن بكخل نإن كانت ال تدارض نوسكوا فإنها لل تذهب -باللسب  لبكخل- ا ضعةفنربوا ةلالخلا نهو ةحتوا

 إلى حع دعم نثل هذة ةلو رنع".

 السيناريو الخامس: احتالل أوك انيا

ألف كخلونتر نربك سةكون بالغ ةلالدوب ا  600حن ةلسةطر  على  ؛أنا ةحتالا أنكرةنةا فهو ةحتواا ضعةف
ام عقوبا  نل ةلعنا ةحنرنبة ا كوا أن سة ها سةكون في نوةسه  ب كل خاص  أن رنسةا تخضك حقوى نظ

 شبا نباشر نك قوة  ةللاتوا نك خطر ةنعالع حرب قع يخ اها ةلجوةك حتى بوتخل.

تالوع على ةلوعى ةلطويلا حن ةحنكرةنخخل  إنلا ندتقع أنها لل ا فتلالخب حكون  دنة أنا باللسب  الحتواا
 .ةلرنسة لعنل  تكويل دنل  قونة  نتوخز  عل ة أظهرنة أنهم اتطلدون إلى

                                                           
 .المرجع السابق 138
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كل هذه ةلسخلاريوها  توثل تعخال في ةل رنن ةلعةخلة  لعنل  ذة  سةاد ا نبالتالي فإنها  إلى سانب ذلك فإن
 اةلسخلاريوها نلا نتولى ةن تستقر ةالنضاع على أحع هذه أال إلي. نرغم ذلك سوةدا تتدارض نك ةلقانون ةلعن 

أن غزن أنكرةنةا نا هي إال نجرد ندرك  في حرب كبخر  بخلا نبخل ةلغربا أشبا بالالرةع  نل ةلوةضح نلكل
 لل التهي إال بوثو أحع ةلطرفخل. نةلذيةلال ري 

 النسق الدولي:رؤية استو افية حول أث  األزمة على ثانياا: 

ي غرب على ةلودسكر ةل رقنهاي  ةلثرب ةلبارد  نإعالن ةححادي  ةلقطبة  بانتالار ةلواليا  ةلوتثع  نةل نك
وضك بدعًة قةوةًا نأخالقةًا على هةولتها ةلدالوة ؛ أدركت ةلواليا  ةلوتثع  أن هلاك ضرنر  نلث  ل ةالشترةكي

أسوتا ةلواليا  في ذلك ةللظام نثو حكون  عالوة  سعاع  أن نا  ى ةلكبرى ةحخر بخع ةلعنا يسوغ لها أن تأخذ بوا 
ا نفي هذة ةللظام كانت ةلواليا  ةلوتثع  تالور ن سها على أنها ةلوعةفك ةلجعاع" ةلوتثع  باسم "ةللظام ةلدالوي

حسل  زةئف ر  عل قلاعا نلكل ةحنر في حقةقتا كان عبانةلثق نسةاد  ةلقانون في ةلدالمةحنا عل قةم ةلدعةل  
نالالثها نتثعاعها طرتها ن قلةك سةةلوظهر نل ةلقةم نةحخالق نةلوبادئ ةلدلةاا هعفت نلا ةلواليا  ةلوتثع  فقط ت

 .139لقوةعع ةلسلوك ةلعنلي على هذة ةحساس

فرةنسةس نفي ظل تلك ةحسوةء ظهر رأيان نتدارضان ب أن نستقبل ةللسق ةلعنلي؛ فرأى ةلرأي ةحنا بزعان  
 نلا ةآلن بالعد نهاي  ةلتاريخ؛ حخث أن ةلب ري  قع نصلت إلى ةللظام ةحنثل نةلوتوثل في ةللظامفوكويانا أ

ذرن  ةلتقعم ة،نسانيا نأعلى نرةحل ةلكواا ةلب ري في ةلتلظةم  هنةلذي كان نل نسه  نظر  ةللخبرةلي ةلغربي
أن ةلب ري  بالعد صعةم  هلتلغتون ةلرأي ةآلخر بزعان  وا رأى لنةالستواعي نةلثقافيا بخ ةلسةاسي نةالقتالادي

؛ 140في نقت ةلثرب ةلبارد ي كان سائعًة سعاع أسواه بالعةم ةلثضارة  كبعال عل صرةع ةحاعاولوسةا  ةلذ
ةلالرةعا  ةلعنلة  نلم اتل ر ةلسالم ةلدالوي  ؛ فلم تلتاِّ نعلى نا ابعن أن نقول  نهاي  ةلتاريخ كانت نقول  خاطئ 

 .دخل ةلدالم في دنةن  نل ةلالرةعا  ةلجعاع  على أسباب نختل  ةحنريكي ةلول ودا نإنوا 

ننك توةلي ةححعةو   ةلوتثع  على ةللسق ةلعنلي صار  نثل تهعاع كبخر ةحهم نل ذلك هو أن هةول  ةلواليا
ةلواليا  ةلوتثع  في قةاد  ةللسق ةلعنلي لثساب قوى أخرى ساء  نل كانت ةلتثلخال  تتثعو عل ترةسك دنر 

                                                           
ا كلة  ةلعرةسييييييييييييييا  ةالقتالييييييييييييييادي  نةلدلوم مقدمة إلى علم العالقات الدوليةنرسييييييييييييييي نآخريل:  نثوع طا بعنيا لخلى أنخل  139

 .221 -220ما ص ص: 2015ةلسةاسة ا 
 .7ما ص: 2014"ا كلة  ةلثقوق نةلدلوم ةلسةاسة ا تحليل إدارة الص اع الدولي "دراسة مسحيةأحوع نثوع نهبان:  140
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هي ةلعنل   -رغم ترةسدها- ساعة  إلى إنهاء عالر ةححادي ا نلكل رغم ذلك ظلت ةلواليا  ةلوتثع ةل رق 
بئ  نقةام رنسةا بدولة  عسكري  غخر عا ةنعالع ةحزن  ةحنكرةنة  أن إالحقوى سةاسةًا نعسكريًا نةقتالاديًاا ة

بتهعاعة  ةلواليا  ةلوتثع  نةلغرب ةلذال عجزنة عل نلك رنسةا نل ةلتالرف على عكس نا تقضةا نالالثهم 
لسق ةلعنلي؛ فهل نازةلت ةححادي  قائو ا أم أن ا دفك ةلجوةك للت كخر في ةلالور  ةلثالة  للةلقونة  في أنكرةنةا

لللسق ةححادي نكتاب  شهاد  نخالد لالور  تاريخة  سعاع  حعةو ةلثالة  هي بوثاب  كتاب  شهاد  ةلوفا  ةح
نل خالا تقعيم ععد نل ةلسخلاريوها  ةلوطرنح   ؟ نهو نا سوف نثانا ة،ساب  علةا في ةحسطر ةلقادن لللسق

 ق ةلعنلي.حوا نستقبل ةللس

 الثنائية القطبية:السيناريو األول: بداية عهد 

في أنكرةنةا يقوم هذة ةلسخلاريو على ةفترةض نجاح نوسكو في تثقخق أهعةفها نل عولختها ةلدسكري   
نةسبارها للغرب على نضك تسوي  سعاع  تدترف بالوةقك ةلجعاع نبالوطالب ةحنلة  لرنسةا في شرق أنرنباا 

آلةا  ةلدقوبا  ةالقتالادي  نةلععم ؛ نهو يدلي بطبةد  ةلثاا ف ل تتدعى ذلك إلى ةلوةاه ةلعةفئ ننالالثها ةلتي 
قع يكون ذلك ةلسخلاريو هو ةحقرب للتثقق؛ حتى ةآلن ن . ةلدسكري ةلغربي حنكرةنةا في كبح ةلتثرك ةلرنسي

سةا نإثلائها عل دخوا أنكرةنةا؛ بل نيرى ةلبدض أنا قع تثقق فدال في ةللثظ  ةلتي ف ل فخها ةلغرب في ردع رن 
ةلثعند رنسةا نل ةتخاذ قرةرها بعخوا بل نةلث ع ةلدسكري لللاتو على  التثذارة نةاردع سخل ةلتهعاعة  فلم 

أنكرةنةا نةلسةطر  علخها نل ناحة  ةلبثر نةلجو في ظل نرةقب  ةلغرب ةلذي ةقتالر  تالريثاتا في ةحيام ةحنلى 
ا رنسةا على لثخل ةلت انر حوا كةفة  ةلرد على ةلوضك ةلجعاع ةلذي فرضتب لألزن  على ةلتلعاع نةل ج

 .ةحرض

ةآلن ةلثعاث عل تغخر ةللسق إلى ةححادي ؛ خاص  نأن ةلدولة  ةلدسكري  ال نلكللا نرى أنا ال ازةا نل ةلوبكر 
نةلتضانل ندهم دبلوناسةًا نك قةام ةلغرب بتقعيم ةلععم بكثاف  إلى كخةف تزةا قائو ا بل نحعثت تطورة  عع  بها 

ةلعنا ةلوثااع  نل خالا عقع ةلدعاع نل سلسا  ةحنم ةلوتثع  ننجلس ةحنل نةلضغوطا  ةلتي يوارسونها على 
قةانهم بإدةن  ةلتثركا  ةلرنسة  نةلوسانع  في ةلثول  بهعف  ؛كتركةا ننالر نةلبرةزيل على سبخل ةلوثاا

 .دزا نوسكو دنلًةالةلعبلوناسة  ةلعنلة  
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ةلال ث  ةلرسوة  للس ار  ةلبريطانة  بالقاهر  بإصعةر بةان باسم ةلعنا ةلسبك نطالب   فدلى سبخل ةلوثاا قانت
ا بل ننصلت ةلضغوطا  ةلغربة  141بضرنر  إدةن  ةلتثركا  ةلرنسة  ننالر  ةل دب ةحنكرةني قاهر فةا ةل

نل  ؛ نهو قرةر يستهعف142ةلدسكري  بتركةا إلى حع إعالنها إغالق نضةقي ةلبس ور نةلعردنخل أنام ةلس ل
بل نتوةرد  أنباء عل طلب نةشلطل نل نالر غلق قلا  ةلسويس  .ةلس ل ةلرنسة  رغم عوونختا ةللاحة  ةل دلة 

. هذة إلى سانب 143أنام ةلس ل ةلرنسة  ةحنر ةلذي ن اه رئةس هخئ  قلا  ةلسويس نركعًة حةاد ةلقلا  حةاا ةحزن 
 .ادي  على نثو نا أسل لا بهعف ةلضغط على ةالقتالاد ةلرنسيةالقتالةلتوسك في ةلدقوبا  

ال يستهان با أيضاً على ةلغرب؛ خاص  نل ةللاحة  ةلسةاسة  ةلثالة  توثل تهعاعًة  ةحنضاعنل سه  أخرى فإن 
نفي ظل هكذة ندطةا  فإنا نل ةلالدب ةلقوا بأن رنسةا قع نجثت في فرض  نةالقتالادي  كوا أنضثلا.

دها في تلك ةحزن  ةلكثخر نل ةلدقبا  ةلتي يجب أن تتدانل ن ؛ فوازةا أنام رنسةابة  سعاع  بدعن سها كقو  قط
لقب نريث  ةالتثاد  نةستثقاق؛ نا ارهلها حن تستدخع أنجاد ةلسوفخخت ةلضائد  في سبخل حسوها لالالثها

 .ةلسوفختي عل سعةر 

 :السيناريو الثاني: بداية عهد النسق الدولي متعدد األقطاب

يقوم هذة ةلسخلاريو على فرضة  نجاح كل نل ةلالخل نرنسةا في إثبا  ن سخهوا كقوتخل قطبختخل  
فإن ةلثعاث عل قطبة  ةلالخل لةس نلخع تلك . نلذلك ةلدالم نلاطقفي نختلف قادرتخل على حواي  نالالثهوا 

لتلووي ةلذي هو نثل ا ةةحزن ؛ فالالخل نك بعةي  ةحلفة  ةلجعاع  نحتى ةآلن قع نجثت في تقعيم نووذسه
إعجاب كثخر نل دنا ةلدالما ناهةك عل نبادر  ةلثزةم نةلطريق ةلتي قعنتها ةلالخل نترةها ةلواليا  ةلوتثع  

ا هذة عالن  على ةلتقعم ةلالخلي ةالقتالادي ةلضخم نةلذي سدلها ندها قو  ةللسق ةلعنلي لتقاسمنسخل  ةلالخل 
 .ة  في ةالقتالاد ةلعنلينطلضول أقوى ةقتالادة  في ةلورتب  ةلثانة  

                                                           
 UK in Egyptبر ص ثتها ةلرسوة  على نوقك ةلتوةصل ةالستواعي فةسبوك"ا لك  ةلوتثع  في ةلقاهر  ع"بةان س ار  ةلوو 141

Official page on Facebook ما 2022ا نارسhttps://bit.ly/3sCYo3C :02/03/2022ا تاريخ ةلعخوا . 
ا https://bit.ly/3hAczR0ما 2022ا فبرةار الع بية نتتركةا تغلق نضييةقي ةلبوسيي ور نةلعردنخل أنام ةلسيي ل ةلثربة "ا  " 142

 . 02/03/2022تاريخ ةلعخوا: 
ا بوابة األه ام "ا رةنعة رضييييييييييييا: " أسييييييييييييان  ربةك يك ييييييييييييف حقةق  طلب أنريكا إغالق قلا  ةلسييييييييييييويس أنام ةلسيييييييييييي ل ةلرنسيييييييييييية 143

https://bit.ly/3HBT2tK :02/03/2022ا تاريخ ةلعخوا.   

https://bit.ly/3sCYo3C
https://bit.ly/3hAczR0
https://bit.ly/3HBT2tK
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ةلوخزةن ةلتجاري تستورد نل ةلالخلا بل إن ةلالخل هي ناللك ةلدالم كوا تدرف ةلخوم؛ نال اوسع دنل  حالةاً ال إن 
 Congressionalنرسس   نقعم نل تقريرحالةاً بخل ةلالخل نةلواليا  ةلوتثع  يوخل في صالح ةحنلى؛ فبثسب 

research service  م كان قع نصل 2020ة  ةلالخلة  إلى ةلواليا  ةلوتثع  في عام حجم ةلالادر فإن
يا  ةلوتثع ا نهو نا سدل نل ةلالخل ةل ريك نلةار دنالر نل قبل ةلوال 120نلةار دنالرا في نقابل  539إلى

نلكل  144ةحنريكة  في ن س ذة  ةلوقتاةلتجاري ةحكبر للواليا  ةلوتثع  نثالث أكبر نستورد للالادرة  
فول صادرة  قلخل  ةلقةو  نة،ضاف   ظر هلا هو تطور نوعة  ةلالادرة  ةلالخلة  إلى ةلواليا  ةلوتثع ؛ةلالفت للل

؛ لتالبح ةلالخل نةحع  نل أهم نزندي ةلواليا  ةلوتثع  ةالقتالادي ا إلى صادرة  نرت د  ةحهوة  ةالقتالادي 
حققتا ةلالخل خالا ةلسلوة  ةلقلخل  قعم ةلهائل ةلذي ؛ نا يدطخلا ةنطباعًا عل حجم ةلت145بالتقلةا  ةلثعاث 

 .ةلواضة 

ا نلكل رغم ذلك ظلت ةلالخل نل ةللاحة  ةلسةاسة  نةلدسكري  تقك خلف ةلواليا  ةلوتثع  بوساف  لةست بالقريب 
حة  نل ةللا انلدل هذة هو نا سدل ةلباحثخل يثجوون عل ةعتبار ةلالخل قطب دنلي سعاع؛ فهي قع تكون قطبً 

لةست كذلك نل ةللاحة  ةلسةاسة  نةلدسكري ؛ فال تزةا ةلالخل حتى ةآلن تداني ةلثالار قتالادي ا نلكلها ةال
ب كل عاما بل إن ةلواليا   ةلباسفةكةحنريكي ةلبثري ةلو رنض علخها في بثر ةلالخل ةلجلوبي نفي نلطق  

نةلتي  AUUKUSأنكوس أن  في ةت اقة  ةلوتثع نك ةلوولك   في ةلعخوا أسترةلةاقع نجثت في ةقلاع ةلوتثع  
لووةسه  ةلتثعيا  ةحنلة  في ةلتي تهعف إلى ةلتدانن  توثل ةححرف ةحنلى حساني ةلعنا ةلثالو في ةالت اقة 

ةلوثةطخل ةلهلعي نةلهادئا نهو أنر ةعتبرتا ةلالخل نوسًها لها خاص  نأن ةلواليا  ةلوتثع  بووسب تلك 
ي ا نهو نا عارضتا بكخل ن غوةصا  نو ةلتقلة  ةلالزن  لبلاء باالست ارة   إنعةد ةسترةلةا ةالت اقة  نةفقت على

 . 146ب ع 

نلكل نك ةنعالع ةحزن  بعأ  ةحنظار نل سعاع تتجا نثو ةلالخل ةلتي تولك نوق ًا قع يكون نواثاًل لوضك 
ننل هلا بعأ  ةلتكهلا  عل أن ةلالخل قع تلجأ لتالرف رنسةا نأنكرةنةا نهو نوقف سزير  تااوةن ةل هخر ا 

                                                           
144 “U.S.-China Trade Relations”, Congressional research service, IF11284 · VERSION 13, 
Feb 2021, P. 1.  
145  “U.S. Trade with China: Selected Resources”, Library of Congress, June 2019, 
https://bit.ly/3sAhQy0, Retrieved: 02/03/2022. 

ا ع بي BBC"لواذة أغضييييبت ةت اقة  أنكوس فرنسيييياا نهل توثل تثواًل في نخزةن ةلقوى في نلطق  آسييييةا نةلوثةط ةلهادئ؟"ا  146
 .02/03/2022ةلعخوا: ا تاريخ https://bbc.in/34aZQB6ما 2021نوفوبر

https://bit.ly/3sAhQy0
https://bbc.in/34aZQB6
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أنا سرعان نا خرست ليا إال اثل للتالرف ةلرنسي بغرض ة،عالن عل ن سها كقطب سعاع في ةللسق ةلعن نو
عبر حسابها على نوقك ةلتوةصل ةالستواعي تويتر بأن لتركع  هوة ت ون الغ ةلخارسة  ةلالخلة  ةلوتثعث  باسم

 اريخة  نقانونة  ال سعةا فخها""تااوةن لةست أنكرةنةاا إنها سزء ال اتجزأ نل أرةضي ةلالخلا نهذه حقةق  ت
على ةلتطور ةلسلوي للدالقا  عبر ةلوضخقا نلةس على شرةء  توقفا ةلسالم في نلطق  تااوةننضة   أن 

ةستقالا تااوةن ا كوا أكع  أيضاً على أن أسلث  نل قوى خارسة  أن ةلسدي للثالوا على دعم عسكري أسلبي
 . 147طريق نسعند

أسلوب ةلتطوخل إنلا نالحظ أن ةلوتثعث  باسم ةلخارسة  قع نزست نا بخل نباللظر إلى تلك ةلتالريثا  ف
 تدتبر تااوةن نثل أنكرةنةا لسبب نحخع نةلتثذار في ن س ةلوقت؛ فهي نل سه  طوئلت ةلجواع  ةلعنلة  بأنها ال
تااوةن  قت حذر  بأن ةلسالم في نلطق نهو أن تااوةن سزء ال اتجزأ نل ةلالخل باحساسا نلكلها في ن س ةلو 

حتوًا نرفوض نل قبل بكخل. نبالتالي ابعن أن ةلالخل في ةلوقت ةلثالي ال  ن رنط نأن ةستقالا تااوةن أنر
تزةا ترةقب ةحنور نلم تقرر أن تتخذ أي خطو  نلووس  بدع في هذة ةلوجااا نهو أنر نرةه ات ق نك ةالسترةتةجة  

الالخل بكل تأكخع ترغب في أن تالبح قطًبا سعاًعة ب ةلزحف ةلبطيء نثو ةلهعف؛ فةلتي تتبك أسلو ةلالخلة  
في ةللسق ةلعنلي لكلها ناتزةا تلتظر ةللثظ  ةلولاسب ؛ ننك تدقع ةحزن  ةحنكرةنة  حالةًا فإن ةلالخل قع ترى 

تربطها عالقا   ةلالخلأنا نل ةحفضل حالةا ةلتريث نةلث اظ على عالقا  سخع  بخل طرفي ةلالرةع خاص  نأن 
ةنتلاع  ي سرا نهو ربوا نا وا كل أسل لاا إضاف  حهوة  نوقك أنكرةنةا لوبادر  ةلثزةم نةلطريققوي  بكل نله

ةلدولة  ةلدسكري  ةلرنسة   ،دةن ةلوتثع   لألنمفي ةلجوعة  ةلدان  ةلالخل عل ةلتالويت لالالح ن رنع قرةر 
 . 148اأنكرةنةفي 

لللسق ةلعنلي بدع  ةلثالة سو  ت خع بتثوا ةلالور  ةحنور حتى ةآلن لم تقعم إشار  حا نبلاء على نا تقعم فإن
لا نسبب عل ةححادي  إلى ةلثلائة  بزعان  نةشلطل ننوسكو أن بتدعدي  بزعان  بكخل إلى سانب نوسكو ننةشلط

تي تدانخها أنرنبا حالةًا ععم ةختةارنا لالتثاد ةحنرنبي في هذة ةلسخلاريو ارسك باحساس إلى كم ةلو كال  ةل

                                                           
ما 2022ا فبرةار اليوم السررررررررررررابعةنةيييييا لةس نل ةلثكوييييي "ا "ةلخيييييارسةييييي  ةلالييييييييييييييخلةييييي : ةسييييييييييييييتغالا تيييييااوةن ححيييييعةو أنكر  147

https://bit.ly/3hzZZ3X :02/03/2022ا تاريخ ةلعخوا.  
148Extra News official YouTube Channel " :  نع قرةر في ةلجوعة  ةلدان  لألنم ةلوتثع  ،دةن  ةلدولة  تورير ن يييييييير

ما تاريخ ةلو يياهع : 2022(ا تاريخ ةلل يير: نارس cQ-https://youtu.be/6LI3Vz7lةلدسييكري  في أنكرةنةا" ينلف فخعاو ا )
02/03/2022 . 

https://bit.ly/3hzZZ3X
https://youtu.be/6LI3Vz7l-cQ
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ل ةلظهور بوظهر نتوحع قوي أنام أزن  شعاع  ةلخطو  على ةحنل ةلجواعي حنرنبا كاحزن  نعجزها ع
. نبالتالي فقع خلاللا إلى أنا نا زةا ةلوبكر ةلثعاث على ةستقرةر ةلالور  ةلتاريخة  لللسق ةلعنلي ةحنكرةنة 

عالر ةححادي  ةلقطبة   في ن س ذة  ةلوقت ال نرى أيضًا أن ا نلكللابدع على إحعى ةلالورتخل ةلسابقتخل
إلى حخل  نةلتي نل ةلورسح أن تستور-الازةا قائوًاا إن أدق توصةف للثال  ةلتي علخها ةللسق ةلعنلي حالةًا 

ةلتي نةلذي كان ي خر إلى ةل تر   interregnumهو ةلوالطلح ةلالتخلي  -ةنتهاء ةحزن  ةحنكرةنة  على ةحقل
نهو ن س ةلوالطلح ةلذي ةستخعم لإلشار  في  برةطور آخر قوي نا بخل ضدف ةنبرةطور رنناني نصدود إن

 .149م نل تاريخ بريطانةا1660لي  1649ةل تر  نل 

على ذلك ةلوصف؛ فالواليا  ةلوتثع  ننووذسها ةلورحل  ةلثالة  نل ةللسق ةلعنلي تلطبق إلى حع كبخر إذ إن 
لخل ةلغربخخل؛ ننا سرع  صدود ةلةوخل ةلغربي هو ةآلن أضدف نل أي نقت نضى حتى ب هاد  ةلوثلةللخبرةلي 

 ةلوتطرف حالةًا إال أحع ةلعالئل على ذلكا خاص  في ظل تزةاع ةلتقبل ةلعنلي لللووذج ةآلسخوي بزعان  ةلالخل
نفا  ةححادي ا نلكلها قع تستغرق فإنلا ةآلن أنام نرحل  لللسق ةلعنلي تكتب فخها شهاد  ا نبالتالي على ةحقل

شهاد  نخالد ةلالور  ةلتاريخة  لللسقا نةلتي تبعن فخها لى حعو أكبر نل شأنا أن يسجل نقتا أن قع تثتاج إ
نوسكو حالةًا أقرب إلى ةلالدود إلى قوتهاا نلكل بكخل لةست بدخع  أيضًا؛ فةوا اهعد أنرنبا نستقبل نخةف إذة 

 ةلثرس  نل تاريخها.لم تستطك تخطي تلك ةحزن  

ن ةحزن  ةلثالة  هي نل أخطر ةحزنا  ةلتي تور على تاريخ أنرنبا نإنوا على نفي ةلختام فإنا يوكللا ةلقوا بأ
تاريخ ةلدالم أسوك؛ نظرًة لثقل طرفخها نإنكانة  توسدها على نثو الذر بعخوا أنرنبا في حرب كبرى لم ت هعها 

سرع    أن ةل ارق كانفهي أزن  يوكل ت بخهها باحزن  ةلكوبة  ةل هخر ا إال نلذ نهاي  ةلثرب ةلدالوة  ةلثانة ؛
ةحزن  ةلثالة  إنهاءها ،درةك ةلطرفخل كم كانا قريبخل نل كارث  ناحة  للوسود ة،نسانيا نلكل على نا ابعن فإن 

ععم ةلقبوا بوطالب ةلطرف  قع تطوا قلخاًل في ظل علاد نإصرةر نتبادا نا بخل طرفي ةحزن  ةلرئةسخخل في
كل نلهوا؛ نهو نا اهعد بوزيع نل ةآلثار ةلسلبة  خاص  في ةلوجاا ةالقتالادي ةآلخر نظرةً لوعى حخوي  أنكرةنةا ل

على نثو قع تكون لا آثاره أيضًا ا ا ناهةك عل ةآلثار ةلسةاسة  نربوا ةلدسكري  أيضاً ستلدكس على ةلدالم كلا
عرضلا لألزن  على ش ا ةلتغخر. ننل هلا فإنلا نكون قع نةلتي بال دل أصبثت  على ةلالور  ةلتاريخة  لللسق

تاريخةاا نك توضةح كل نل ةلوالالح ةلرنسة  نةلغربة  في ةحزن ا عالن  على تلانا ةلتعةعةا  ةلسةاسة  
                                                           

149  Interregnum, The royal Family Official Website, https://bit.ly/3CadD7i, Retrieved: 
02/03/2022.  (1649-1660) ” 

https://bit.ly/3CadD7i
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ةلبثثة   لألزن  على ةلدالم ب كل عام نعلى طرفي ةللزةع ب كل خاصا نأنهخلا ةلورق نةلدسكري  نةالقتالادي  
إلى أن ةللسق ةلعنلي حالةًا في حال  تدرف باسم ةلي  رؤي  ةست رةفة  عل نستقبل ةللسق ةلعنلي خلاللا فخهاب

interregnum نلكلها أيضًا لم تتبلور إلى شكل سعاع بوالنح نةضث  بدع.  اا فلم تدع أحادي      

  


