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اثرها عىل  باحتامالتها، ولن ترتك  املتعددة  ونهاياتها  اهميتها وخطورتها مجرياتها  االوكرانية يف   - الروسية  الحرب  تتخطى 
اوضاع البلدين وجوارهام الجغرايف املبارش، وامنا متتد لتطاول يف رشاراتها وانعكاساتها دوال ابعد، مثل سوريا وتركيا وايران، 

وقد تثري فيها تحوالت وتطورات واسعة 

منتصرون وخاسرون في حرب أوكرانيا
للدوّي في كييف تداعيات على الشرق األوسط 

ليس رسا القول ان املشهد السوري يفتح الباب 
الحرب  عىل  مختلفة  ورهانات  قراءات  امام 
من  بد  ال  بداية  لكن  االوكرانية.   - الروسية 
عربية  دولة  اول  كانت  سوريا  ان  اىل  االشارة 
لالعرتاف   2022 شباط   22 يف  وذلك  تتحرك 
بعد  وذلك  ودونيتسك،  لوغانسك  مبنطقتي 
ساعات فقط عىل بدء الرئيس الرويس فالدميري 
اوكرانيا،  يف  الخاصة  العملية  سامه  ما  بوتني، 

واعالن استقالل املنطقتني. 
املهم يف بيان الرئاسة السورية ايضا، انه يشري 
يقينها  من  "ينطلق  دمشق  موقف  ان  اىل 
اوجدتها  مشكلة  هي  االوكرانية  االزمة  ان 
الدول الغربية وعىل رأسها الواليات املتحدة 
القومي  االمن  وتقويض  الشعوب  لتقسيم 

الرويس". 
اعالن  يف  سباقة  دمشق  كانت  املعنى  بهذا 
موقفها املؤيد بوضوح اىل روسيا، يف الحرب 

من جلسات التفاوض النووية يف فيينا.

املنزل الذي قصف يف اربيل وقالت ايران انه مقر للموساد.

تقرير
خليل حرب

Khalilharb66@gmail.com

تزويد  خالل  من  او  رويس،  هجوم  اي  عىل 
تركية  طيار  بال  طائرات  كييف  حكومة 
الصنع، تسببت كام بدا حتى االن يف سفك 

دماء جنود روس. 
لرجب  يغفر  ان  بوتني  عىل  سهال  يكون  لن 
ولو  الرتيك  االنحياز  هذا  اردوغان  طيب 
الرئيس  نظام  جانب  اىل  مبارش،  غري  كان 
يف  وقع  الذي  زيلينسيك  فولودميري  االوكراين 
14 ايلول العام 2020 عىل اسرتاتيجيا االمن 
اىل  تدعو  التي  الوكرانيا  الجديدة  القومي 
"تطوير رشاكة مميزة مع حلف الناتو بهدف 
فقد  الحلف".  داخل  عضوية  عىل  الحصول 
املسرّية،  الطائرات  زيلينسيك  اردوغان  زود 
واعلن رفضه قرار موسكو ضم القرم، ثم توج 
البحرية، ما  كل ذلك باعالن اغالق املضائق 

ان اشتعلت الحرب االوكرانية. 
عىل  اردوغان  سيحصد  ماذا  واضحا  ليس 
الخطرية  اللعبة  هذه  من  السورية،  الساحة 
االمور  منطق  لكن  بوتني،  مع  مارسها  التي 
الحرب  يف  روسيا رصيحا  انتصارا  ان  يفرتض 
ان  عىل  حريصا  بوتني  سيجعل  االوكرانية، 
اردوغان سيدفع مثنا ما يف سوريا، اذ غالب 
الظن ان الرئيس الرويس ال يزال يتذكر كيف 
يف  روسية  سوخوي  مقاتلة  اردوغان  اسقط 
يف  الرويس  العسكري  لالنتشار  االوىل  االيام 

يف  طعنة  بانه  وقتها  ذلك  ووصف  سوريا، 
الظهر من رشكاء االرهابيني. 

السنوات  يف  تحسنت  العالقات  ان  صحيح 
ولقاءات  زيارات  الرئيسان  وتبادل  الالحقة 
عىل  االقبال  الروس  السياح  واستأنف  عدة، 
لكن  التجاري،  التبادل  وتعزز  الرتكية  املدن 
الحرب  قبل  ما  اجواء  ان  الواضح  من  كان 
املدعومة  اذربيجان  االوكرانية، وقبلها حرب 
اجواء  خلقت  ارمينيا،  جمهورية  عىل  تركيا 
املساهمة  لكن  وموسكو.  انقرة  بني  متوترة 
يف قتل الجنود الروس وبالتايل املساهمة يف 
عرقلة اهداف حرب بوتني، ستخلق بالتأكيد 

وضعا مغايرا متاما.  

والخارجية  الداخلية  السورية  االطراف  كل 
تراهن  فدمشق  بوتني.  حرب  مآالت  ترتقب 
عىل استعادة سيادتها الكاملة عىل اراضيها، 
االمريكية  بالقوات  يرتبطون  الذين  واالكراد 
اذا  واشنطن  من  اضايف  دعم  عىل  يراهنون 
يف  روسيا  بهزمية  تتمثل  فرصة  لها  الحت 
اوكرانيا، فيام اردوغان الحائر عىل ما يبدو يف 
خيارته، مستاء اقله يف الوقت الراهن، من ان 
اوكرانيا  لضم  تحرك رسيعا  االورويب  االتحاد 
اىل عضويته ما ان تعرضت للهجوم الرويس، 
فيام تكافح انقرة فعليا منذ اكرث من عقدين 
يف  باحقيتها  االوروبيني  القناع  الزمن  من 
دخول النادي االورويب، وتواجه احيانا كثرية 

برفض يحمل يف طياته عنرصية فوقية.  
صحيح ان اردوغان ابلغ بوتني يف 6 اذار، بأن 
تركيا مستعدة للمساهمة يف التوصل اىل حل 
سلمي للرصاع يف اوكرانيا، اال ان مسارعة انقرة 
شباط،   28 يف  مونرتو"  "اتفاقية  تفعيل  اىل 
شكلت  الحرب،  بداية  عىل  قليلة  ايام  بعد 
بالتأكيد رسالة سلبية وان كانت ملتبسة نوعا 
ما، من جانب االتراك نحو موسكو، قد تكون 
لها تداعياتها عىل العالقات بني الطرفني. وقد 
يحتاج اردوغان اىل بذل الكثري من الجهد من 
اجل اعادة ترميم عالقاته مع موسكو، مهام 

كانت نتائج الحرب املندلعة حاليا. 
املواقف  الروس  يراقب  االثناء،  هذه  يف 
اليشء  عىل  يبنى  ليك  ايران،  من  الصادرة 
مقتضاه عندما تضع الحرب اوزارها. الحظت 
موسكو كيف ان ايران اعلنت رفضها للحرب، 
لكنها ادانت سياسات الغرب تجاه االزمة ويف 
اكتفت  ايران،  اي  وهي،  لروسيا،  استفزازه 
باالمتناع عن التصويت عىل قرار ادانة روسيا 
يف الجمعية العامة لالمم املتحدة، مام يعني 
انها مل تعارضه رصاحة، كام انها مثال مل تحذو 
الحليف  تأييد  اىل  املبادرة  يف  سوريا،  حذو 
استقالل جمهوريتي  اعالن  قراره  الرويس يف 

دونيتسك ولوغانسك.
االيراين  املوقف  يف  الفصل  الكلمة  لعل 
عيل  السيد  الجمهورية  مرشد  عن  صدرت 
خامنئي الذي خرج يف االول من اذار الفائت، 
نتيجة  هو  اوكرانيا  يف  يحدث  ما  ان  ليقول 

التدخل  منتقدا  االمريكية،  السياسات 

الوروبا،  الرشقية  البوابة  عىل  اشتعلت  التي 
السيايس  واالحتقان  التوتر  من  سنوات  بعد 
بوتني  ان  االعتبار  يف  دمشق  تأخذ  واالمني. 
تحرك يف العام 2015 دعام للقوات السورية 
يف قتالها مع الجامعات املسلحة واالرهابية، 
مام شكل تحوال يف تطورات الحرب السورية 

وتداخالتها االقليمية. 
واضحا،  سوريا   - روسيا  تناغام  بدا  ما  يف 
الجيش  ان  ايضا  االعتبار  يف  دمشق  اخدت 
اوكرانيا  مع  الحرب  اندالع  وقبل  الرويس، 
املدى  طويلة  قاذفات  نرش  قليلة،  بايام 
نووية وطائرات مقاتلة تحمل  ذات قدرات 
يف  الصوت  رسعة  رسعتها  تفوق  صواريخ 
احدى  لتنفيذ  الجوية،  حميميم  قاعدة 
ما  وهو  املنطقة،  يف  البحرية  املناورات   اكرب 
الروسية  للبحرية  انتشار  اكرب  مثابة   كان 

يف البحر املتوسط منذ زمن الحرب الباردة.

تستعد  كانت  موسكو  ان  الواضح  من  كان 
اذ  ضدها،  الغربية   - االوكرانية  لالحتامالت 
هذه  حول  الروسية  الدفاع  وزارة  بيان  ان 
وزير  زيارة  مع  ترافق  والذي  املناورات، 
الدفاع الرويس سريغي شويغو للقاء الرئيس 
املناورات  هدف  ان  اىل  اشار  االسد،  بشار 
التهديدات  وصد  الوطنية،  املصالح  "حامية 

العسكرية ضد االتحاد الرويس". 
بهذا املعنى، تأهبت روسيا لخوض معركتها 
من  الكيلومرتات  االف  بعد  عىل  االوكرانية 
املوثق مع  تحالفها  حدودها، مستفيدة من 
قد  مام  هناك  العسكري  دمشق، ومتوضعها 
من  اهدافه  محققا  بوتني  خروج  ان  يعني 
مسار  مبارش عىل  بشكل  سينعكس  الحرب، 
ورمبا  وايضا،  السورية،   - الروسية  العالقات 
اوضاع  عىل  املنظور،  املدى  يف  االهم  هذا 
حاليا عىل  القامئة  النفوذ  ومناطق  الجبهات 

الجغرافيا السورية. 
لصالح  االوكرانية  الحرب  كفة  رجحان  ان 
السوري   - الرويس  للحلف  سيتيح  روسيا، 
يف  حرية  اكرث  يد  اطالق  التعبري،  صح  ان 
حسم االوضاع امليدانية يف عدد من املناطق 
القوى  خضوع  ورمبا  التامس،  وخطوط 
يف  املتحدة  الواليات  من  املدعومة  الكردية 
عىل  اكرب  مرونة  الظهار  سوريا،  شامل رشق 
السورية.  الحكومة  مع  مفاوضاتهم  خط 
معركتها  روسيا  حسمت  اذا  آخر،  مبعنى 
ارادتها  فرض  عىل  قادرة  ستكون  االوكرانية، 
او رمبا  السوري بشكل حاسم،  الصعيد  عىل 
يقترص التغيري عىل تشذيب املخالب الرتكية 

يف الشامل السوري وادلب. 
يف  االوكرانية،  الحرب  من  تركيا  موقف  بدا 
رشارتها،  اندالع  قبل  وحتى  االوىل،  مراحلها 
كانها اكرث ميال نحو اوكرانيا، سواء باعرتاضها 

دمشق اول 
من ساند موقف روسيا 

موسكو استفادت 
من تموضعها في سوريا
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االمرييك يف اوكرانيا، واثارة الثورة املخملية، 
الدول، مام تسبب  بقية  االلوان يف  وانقالب 

يف االزمات. 
الخارجية  وزير  اوضحها  االيرانية،  املعادلة 
خالل  عبداللهيان،  امري  حسني  االيراين 
مباحثات هاتفية يف 8 اذار مع وزير خارجية 
"اننا  اكد  حيث  الفروف،  سريغي  روسيا 

نعارض الحرب وفرض العقوبات". 
رغم ذلك، ميكن القول ان تفاؤال رسيعا ظهر 
يف ظل االجواء الساخنة التي سبقت اندالع 
رشارة الحرب فعليا، يف ما يتعلق باملفاوضات 
النووية االيرانية، ثم بدا ان التطورات الالحقة 
عرب  الروسية  الدبابات  تدفق  ان  اظهرت 
الحدود االوكرانية، فتح ابواب تقدم تفاويض 
يف فيينا. وذكرت صحيفة "فايننشال تاميز" ان 
بالفعل  "يحتاجان  وااليراين  االمرييك  الجانبني 
الجانبني،  لدى  استعداد  وهناك  اتفاق،  اىل 
الثقة"، مشرية نقال  لكن املشكلة االكرب هي 
الثقة،  بناء  دور  تلعب  قطر  ان  مصادر  عن 
من خارج كواليس قاعات فيينا، حيث نقلت 
اىل  وسعت  االطراف  بني  "رسائل  الدوحة 
تلك  ذلك  يف  مبا  االيرانية،  املخاوف  تهدئة 
املتعلقة مبطلبها ان تقدم ادارة الرئيس جو 
بايدن ضامنا بعدم قدرة اي حكومة امريكية 
مستقبلية عىل التخيل من جانب واحد عن 

دونالد  السابق  الرئيس  فعل  كام  الصفقة، 
ترامب يف العام 2018". 

بني  نفسها  ايران  وجدت  االحوال،  كل  يف 
من  فهي  بينهام،  التوفيق  تحاول  خيارين 
اتفاقا نوويا ناجحا يعزز مكانتها  جهة تريد 
تريد  ال  نفسه،  الوقت  ويف  ومصالحها، 
االنجرار اىل لعبة عزل روسيا وتطويقها. ليس 
ان  افرتضت  التحليالت  من  العديد  ان  رسا 
الواقع  يف  هو  طهران،  امام  االبواب  انفتاح 
مطلب غريب يف هذه اللحظة، حيث تراهن 
والغاز  النفط  بأن  بوتني،  مع  املواجهة  دول 
متوقع  نقص  اي  تعويض  امكانه  يف  االيراين 
يف امدادات الطاقة العاملية. لكن مثة موقفا 
الخارجية  وزارة  وكيلة  عنه  عرّبت  الفتا 
امام  قالت  عندما  نوالند  فيكتوريا  االمريكية 
لجنة العالقات الخارجية يف مجلس الشيوخ 
يف  طلبها،  يف  تنجح  لن  روسيا  ان  االمرييك، 

اللحظات االخرية، ضامنات من واشنطن بأن 
الحرب،  بسبب  عليها  املفروضة  العقوبات 
والتعاون  واالستثامرات  التجارة  تعرقل  لن 
وقالت  وايران.  روسيا  بني  التقني  العسكري 

"نحن ال نلعب، دعونا نعقد صفقة".
مع التوقف املفاجئ واملوقت للمفاوضات يف 
اي  يوجد  "ال  انه  عبداللهيان  قال  اذار،   10
الجديدة  الطلبات  من  لبعض  منطقي  تربير 
مل  لكنه  املتحدة"،  الواليات  قدمتها  التي 
يحددها رغم قوله انها "تتناقض" مع املوقف 
رسيعا"،  اتفاق  ابرام  اىل  "الداعي  االمرييك 
مضيفا ان واشنطن "ال ميكنها ان تبعث الينا 
يوميا رسالة جديدة ومختلفة". يف حني كرر 
السيد خامنئي القول ان بالده لن تساوم عىل 
التقدم  يشمل  مبا  الوطنية"،  "القدرة  عنارص 

النووي والنفوذ االقليمي والدفاع.
الرويس  املبعوث  انتقد  بساعات،  ذلك  قبل 
اىل فيينا ميخائيل اوليانوف، املواقف الغربية 
اطالة  يف  روسيا  اىل  اللوم  توجيه  رافضا 
اتخذت  االمور  ان  بدا  وبعدما  املفاوضات. 
فجأة مع املطالب االمريكية الجديدة، وضعا 
اذ قررت طهران "تعليق" حضورها  مختلفا، 
كانت ستجمعها  التي  الثنائية  املحادثات  يف 
بعد  وذلك  بغداد،  بضيافة  السعوديني  مع 
السعودية،  السلطات  اعالن  عىل  ساعات 
العرشات  بينهم  80 شخصا،  من  اكرث  اعدام 
ثم  السعودية.  القطيف  منطقة  ابناء  من 
بعدها بساعات اخرى، تعرضت مدينة اربيل 
الصواريخ  من  وابل  اىل  كردستان  اقليم  يف 
البعيدة املدى جرى اطالقها من ايران. وقال 
التلفزيون االيراين انها استهدفت موقعا رسيا 
عام  تساؤالت  اثار  مام  االرسائييل،  للموساد 
اذا كان االمور تتجه نحو انهيار ما، او مجرد 

شد حبال اخري لدفع التسوية النهائية. 
موقف  يف  ارسائيل  كانت  الوقت،  هذا  يف 
اكرث حراجة اذ لطاملا اعتربت نفسها يف حالة 
وفاق مريح مع الطرفني املتحاربني، اي روسيا 
واوكرانيا، وهي حاولت السري بتوازن بينهام 
عندما كانت غيوم االزمة تتجمع، اال انه مع 
الخارجية  ادانه وزير  الرويس،  الهجوم  بداية 
االرسائييل يائري البيد قائال انه "انتهاك صارخ 
الهجوم وهي  ارسائيل  تدين  الدويل.  للنظام 

االنسانية  املساعدة  لتقديم  استعداد  عىل 
لدى ارسائيل خربة طويلة  اوكرانيا.  ملواطني 
لحل  السبيل  ليست  والحرب  الحروب،  يف 

النزاعات". 
ان  اىل  باالشارة  االرسائييل  الوزير  يسرتسل 
"هناك عرشات االالف من االرسائيليني يف كال 
البلدين، وهناك مئات االالف من اليهود يف 
كال البلدين. ان حامية امنهم ورفاهيتهم هو 

ما يوجه اتخاذ القرار لدينا". 
ما  عىل  تراهن  ارسائيل  ان  الحقيقة،  يف 
يبدو عىل ابناء الطائفة اليهودية يف اوكرانيا 
يف  تدريجا،  او  مبكرا  تنجح  لعلها  تحديدا، 
يف  االرسائييل  املندوب  للهجرة.  استاملتهم 
حرفيا  قال  املتحدة  لالمم  العامة  الجمعية 
ادانة  لقرار  تأييدا  ارسائيل  صوتت  عندما 
قلقها  عن  ارسائيل  "تعرب  الرويس  الهجوم 
فيهم  مبن  اوكرانيا،  شعب  سالمة  بازاء 
املواطنون االرسائيليون الكرث املقيمون هناك 
املناطق  يف  الكبرية  اليهودية  واملجتمعات 

املترضرة". 
للحكومة  يشفع  مل  املنطق  هذه  لكن 
مع  عالقاتها  ان  وجدت  التي  االرسائيلية 
التنسيق  جانب  اىل  وامنيا  اقتصاديا  روسيا 
سوريا،  يف  خاصة  عسكريا،  املستوى  العايل 
الغرب،  دول  ان  كام  املحك.  عىل  اصبحت 

تتوقع  كانت  املتحدة،  الواليات  وتحديدا 
من ارسائيل موقفا واضحا وحازما من بوتني 

واندفاعه العسكري يف ارايض اوكرانيا. 
نفتايل  االرسائييل  الحكومة  رئيس  اضطر 

بداية  عىل  ايام   10 بعد  التأكيد  اىل  بينيت 
يف  الرسائيل  االخالقي  االلتزام  عىل  الحرب، 
جهودها لوقف الحرب، حيث بذلت جهود 
موسكو  زار  حيث  بينيت  بها  قام  وساطة 
زيلينسيك،  من  مبارش  بطلب  وذلك  وبرلني 
يائري  االرسائييل  الخارجية  وزير  التقى  فيام 
البيد نظريه االمرييك انتوين بلينكن، بينام توىل 
التواصل  هرتزوغ  اسحق  االرسائييل  الرئيس 
رئيس  اول  ليكون  اردوغان،  مع  املبارش 

ارسائييل يزرو تركيا منذ العام 2003. 
اشاعها  اجواء  االرسائييل يف ظل  التحرك  جاء 
االعالم االرسائييل نقال عن مسؤولني ارسائيليني 
بأن الحرب الروسية - االوكرانية قد تؤدي اىل 

التوقيع عىل اتفاق نووي سيئ مع ايران.
ان الوساطة االرسائيلية مل تثمر استجابة من 
الحرب، مام  ايقاف  موسكو ومل تساهم يف 
شكل استمرارا للحرج االرسائييل، من دون 
ان يتضح ما اذا كانت استطالة امد الحرب 
ستضع ارسائيل يف موقع املستمر بخسارته 
يف  ستتمكن  ارسائيل  ان  ام  املعنوية،  ولو 
االوكراين، من   - الرويس  القتال  لو خمد  ما 
ما  املتداخلة  عالقاتها  نسيج  حياكة  اعادة 
يف  بعمق،  االفرتاق  يف  اخذين  عاملني  بني 

الرشق ويف الغرب.  

يف  مونرتو  اتفاقية  تفعيل  انقرة  اعلنت 
املرور  تنظم  التي  املايض،  شباط   28
البحري عرب مضيقي البوسفور والدردنيل 
لرتكيا، يف حال  االسرتاتيجيني، مام يسمح 
السفن  حركة  من  بالحد  حرب،  نشوب 
االبيض  البحر  بني  ما  الروسية  الحربية 

املتوسط والبحر االسود.
وهي   ،1936 العام  يف  االتفاقية  ابرمت 
تسمح لرتكيا مبوجب املادة 19، الحق يف 
تنظيم عبور السفن واغالق املضيق امام 
السفن الحربية التابعة للبلدان املنخرطة 
يف حرب، مام ميكن ان يحد من سلطة تركيا 
يف منع دخول السفن الحربية الروسية اىل 
البحر االسود او الخروج منه، اذ ان هذه 
املطل  للبلد  التابعة  للسفن  تتيح  املادة 
عىل البحر االسود بالعبور من املضائق، يف 

حال طلبت العودة اىل قواعدها. 

اتفاقية مونترو

الرئيس االوكراين فولودميري زيلينسيك مع جنوده.

الرئيس الرويس فالدميري بوتني والرئيس االيراين ابراهيم رئييس. 

ميل تركي 
نحو اوكرانيا فهل يغفر 

بوتني الردوغان؟


