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ختبررر 
ُ
الفففيمن   فففف مختلفففف التار فففات اة ليميفففة والدوليفففة تن"فففاز مت للفففات  و فففف   ففف   النفففا    ت

الداخليففففة تت لففففل ومففففد  التما ففففل  اةختلففففا اتملاحثففففات الة ففففمية ال ففففلمية    ففففد  مففففن  ففففف والتمهيففففد لللففففد  

تاييففففد األتنففففدات النمعيففففة مقاوفففف   نقففففا   ا  فففف لة  ففففف يتمثفففف     ليمفففف خففففر آوففففألط األ ففففرا، ا  ليففففة  و  الف لفففف 

   .ليمنيففففة ا
 
ًخرا روسففففية  وأ  ا  ففففا ال –مففففء وففففد  ت ففففم ات األزمففففة األوكرانيففففة  هوظ لفففف  اختلففففا   و فففف يلقفففف  ومفففف

 
 
  ا تلاينففففة سياسففففيا

 
  و لفففف  ة  وعلففففش القضففففية اليمنيففففة  افففف   خففففا وسففففم عامفففف علففففش الاففففر  األ  وا تصففففا يا

ا لاشففرل لتلفف  األزمففة علففش األ ففرا، ا نخر ففة وا  فف لة اليمنيففة ماليففا  و  ليميففا  ومففا  اةن  اسففاتوتقيففي  

  ل ال فف ا الاففام    وففالمعامن مففء ودايففةملاشرل علففش م ففا ات   حفف   ا تدا اتمن    اةن  اساتتل     تامله

 من  األزمة اليمنية . و ل  والنظر   ش النقاط التالية:    ثامنالال اا 

 :  الروسية -األوكرانية األزمة  أبعاد -أوال | 

  1عفففن  غفففيامة نم مانفففد   ال ياسففف  ثمفففة عفففد  مفففن الفففدوا ء الداعمفففة للتصففف يد األخألففف   مسففف م والم اتفففء 

 د ات التالية:   األ اض  مقاو  تف ي  الم  ة ال  كرية  اخ  
ُ
 األوكرانية  و ل  والنظر   ش ا 

   :الحيوي املجال   في  يإعادة التموضع الروس  .1

لنففت تلفف  النق ففة علففش الففر    
ُ
  نخلتففه    يمألفف  وففمتألط   وأ ففرا   الروسفف  تافف لم مففا وففألط الففر     التفف ت

والنظفففففاا  الروسفففف   الثقفففف  ةسففففت ا ل ففففم الم ففففم ا ناسفففف   ال ففففا  الم ففففم   رضففففية أط   ط الففففيين ير  ففففم 

مقففاو ت م ملففة  أ ليففا خ لهففا   نا ياففكألط و  واتروشففم،   لففش سففاي  ا ثففال أتففر  ال ففيداط  .الففدو  

ًة  أط     ت لففل  افف ط الت ففم ات ال ا يففة والففدو  الففدو   لروسففيا. يوآ ائهمففا  يمففا  النظففاا الففي   يففر   فف

ل الغربيففففففة  والصففففففراعات الديمم را يففففففةتقففففففم ي المةيففففففات ا تاففففففدل يمففففففر و زمففففففة عميقففففففة  وف فففففف   افففففف  

الثقا يففففة واحمفففف اا حقففففم  األ ليففففات.  الداخليففففة التفففف  تت ففففا ع مففففء ملففففا ع ت ةيففففة الة ففففام  والت د يففففة

 
 فففر، و م هفففا منصفففة حفففما   باعيفففة ومنتفففد  مألففف   سفففم  للقنفففمات الدولمماسفففية  ت سففف  فففف  عفففاا صرررينة نونمانررر    1

ُ
  وأسففففر عفففن تم يفففء اتفا يفففة مي  ففف  ل هد فففة 2014: ت

مففن المسففي ألط األو وبيففألط الكلألفف ينو  رن ففا وأ انيففا.    وتضفف  ا نصففة الدولمماسففية  رففف  األزمففة  وسففيا وأوكرانيففا   ففش تانفف   فف 2015الصففراب وففألط  وسففيا وأوكرانيففا  عففاا 

ًنفم ا  ا ثات الرباعية ضمن “غيغة نم ماند ” مني يناير    .  ف  ورلألط وبا ي 2022حيث است
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 ي كفف  و ففم مففا   نمففم  الت د يففة الق ليففة  واسففت ا ل يمففا ه   واتضففا ة   ففش
 
  تاففمة

 
ففف  مختلففف  تففي يا

  يما يت لل وال ل ة وتدعي   ي  ال ل مية واةسةلدا 
 
 .2منا ل ال ال   خاغة

ناففم    و"انفف  الصففألط الجديففد الففدو  النظففاا  عا ل تاكي   ي فف    ممس م  است اعموفش ال يا   اته   

 عفففا ل  فففف  ضففف  عفففن  ااشفففة مم فهفففا  الغربيفففة الكتلفففة  احتفففما ي فففف و فففم مفففا  افففلم    الت د يفففة الق ليفففة 

ال ففففاا  الففففدو  ا نففففا   اةتاففففا  ال ففففم يت  وتفكفففف  تمهم ياتففففه.    أط   ا هيففففا    عقفففف  1991 نتففففان سفففف نا يم  

ًاتيففاأغل     ا  ففد ات ظفف  عففد  مففن  ففف نمففم  األ  ففاد الدوليففة    ةسففت ا ل -للي نيففة الروسففية   و قففا  -  م

 ليميفففة والدوليفففة مم التاالففففات ات  وفففنمريكيفففة  التغألففف  أورز فففا:  ااشفففة الكتلفففة الغربيفففة  تضفففا ل القفففمل األ 

مففففن   واأل الغففففيا   وففففاألمنو قففففا للتغألفففف  واألتنففففدات وألجفففف  ا لفففففات األمنيففففة مألفففف  التقليديففففة  مثفففف  مففففا يت لففففل 

   األمن الليئ   ... لخ.       األمن ال يب انالصح 

 :  الحيوي تطويق املجال   .2

 
 
 كفف  الللفففدين لففدوهما تفففيو  ففف  الدولفففة  .ال صففم  المسففف     ففش حقلفففةالتففمترات وفففألط  وسففيا وأوكرانيفففا رتففء ت

وففففففش القفففففرط ال فففففا ء عافففففر  أغفففففلام م فففففاحة شاسففففف ة مفففففن أوكرانيفففففا  .ال ففففف  ية الافففففر ية  كييفففففف  و  

 مفففففن اتمب ا م يفففففة الروسفففففية  
 
  1917وب فففففد سفففففقمط اتمب ا م يفففففة الروسفففففية عفففففاا   ة أنفففففه ال اليفففففة تفففففة ا

.
 
 م"ففد ا

 
 لفف  عففد   شوتلفف  استقلم أوكرانيا لفم ل وتألعل   ل  أط تقما  وسيا ال م يةية واحت لها ع ففكريا

   :  3  أورز او وكرانيا ال يم    ا  التار ات الروسية لت ميل م"الها   ف   تاليةتمن األحداث ا 

 

 
2 Alexander Gabuev, "Alexander Gabuev writes from Moscow on why Vladimir Putin and his entourage want war", The Economist, February 19, 

2022, Accessible at: https://econ.st/3KqdM9M   

   أنظر:الجدول علش عد  من ا صا     اسةند 3

 https://bit.ly/3udEbRz  24/2/2022انيا .. تيو  الصراب وت م اته  وماوة األ رامن أسلاد ال رد وألط  وسيا وأوكر  -

  Deutsche Welle  25/12/2021  https://bit.ly/3qnLSUf وسيا وأوكرانيا.. نةاب تا يخ  وما ات حرد مأل  م لنة   -

 https://bit.ly/3tnnML9  2019/ 9/12  24وا ي : ماكروط ي"مء ومتألط وزيلي     ف   مة حمل ال  ا ف  أوكرانيا   ران   -

   https://bbc.in/3imFuIs  22/2/2022عرب     BBC Newsل  ونية   ولم ان  ؟   وسيا وأوكرانيا: ما ا   د اعم ا، ومتألط واستق  -

https://econ.st/3KqdM9M
https://bit.ly/3udEbRz
https://bit.ly/3qnLSUf
https://bit.ly/3tnnML9
https://bbc.in/3imFuIs
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 ال دث  التا يخ

 

1991 

ممسفف م ونفم  ففا علففش أوكرانيففا  وبي  وسففيا  وعففد  مففن  احتفظففم  ومففن خ لهففا  جفف  يففم    ت سفف    او ففة الففدول ا  ففتقلة 

 الجمهم يات ال م يةية.

 من خ ل ما ي مت وف ا،  م ع 1997
 
  القرا. وادو  أوكرانيا  وما  يها شله تةيرل   ال قد الكلأل  ممس م  سميا

 

2003 

نهما ف  عهففد    يمألفف  وففمتألط  حيففث وففدأت  وسففيا  افف   مفففاج  ففف  ما ويي شهدت ممس م وكييف أول أزمة  ولمماسية حديثة 

دو  تديففدل واعتب ت كييف  ل  مااولة تعا ل ترسففي  حفف  األوكرانية.   مسا تمس  ونا  سد ف  مضيل كريةش وات"اي تةيرل 

عقفف   لفف    و وألط الللدين  واز ا ت حدل الصففراب  ولفف  يففت  وضففء حففد لففه  ة   ففد لقففا  ثنففا   وففألط الر   ففألط الروسفف   واألوكرانفف 

 ال د.  ونا  اللقا  ت   يقا، 

2004 

 

 

الثففم ل     ة أط   يكتففم  يففانم م يةش    عمففم  وسففيا ا رملففب ا قففرد منهففا  2004أثنا  اةنتخاوففات الر اسففية ففف  أوكرانيففا عففاا 

 منفففه ال ياسففف   القريففف  مفففن الغفففرد    الب تقاليفففة
 
. وخففف ل  م تفففه الر اسفففية   يكتفففم  يمشةاففف ن م حالفففم  وط  فففمزي  و فففاز وفففدة

 مففدا ات الغففاز   ففش أو وبففا ا ففا ل عبفف   أيضففا  ففم    كمففا 2009و 2006عففام   خ لنيا    م  وسيا  مدا ات الغاز عن أوكرا

 أوكرانيا.

  و لففمل عضففمي هما  نففاتم     مففان أوكرانيففا وتم تيففا ففف  حلففف شففمال األ ل فف    تففم ن  وليففم وففم  الففر    األمري فف   مااولففة 2008

أ هففا لففن تقلفف  اةسففتق ل التففاا  حاسفف  افف   ممسفف م أعلنففم و لكففن  مبفف   لفف  واحت"ففان وففمتألط   .مففن خفف ل ورنففامر تاضففأل   

  .  ألوكرانيا

علفففففش كييفففففف ا تصففففا ية    ما سففففم ممسففففف م ضفففففغم ا2013 فففففف  األو وبففففف الت فففففاوط مفففففء اةتاففففا   ةتفا يففففةأوكرانيفففففا  تم يفففففءعقفففف   2013

اةتفا يفففة    وت"ميفففد يفففانم م يةش ح ممفففة الفففر    األسفففلل   لففف    امفففموعلفففش خلفيفففة  . فففش أوكرانيفففاقم علفففش الفففما  ات  وضفففي

 .  2014 را ي   ش  وسيا ف   ب اير عاا   ش احت"اتات م ا ضة للقرا   أ ت   وغاح   ل 

  يم أسفففهما  و . لممان فف   كمففا أعلنففم تمهم يتفففاط شفف ل تاط ففف   ونية ففف  و 2014مفففا    ففف التاففرا الروسفف   لضففف  القففرا  2014

  ويمفف و وم وشفف ن م الففر    األوكرانفف   والتقفف  .2014يمنيففم  ففف   ففاد  عمليففة  ال ففرد علففش ات  ان   وا قاو   أعلنم أوكرانيا 

 علفففش يفففما اتنفففةال علفففش شفففما    70ومسفففا ة أ انيفففة و رن فففية  علفففش  فففامش اةحتففففال ومفففرو    وفففمتألط     يمألففف   الروسففف   و 
 
عامفففا

ر،وخ ل  ل  اةتتمففاب ُولففدت مففا   .نم ماند  تفف  تم يففء اتفففا  و ففف   فف   النففا   2014 وفففش سففاتمب  . غيغة نم مانففد  وففف عففُ

 ف  مي   .

ً   لفففه ك 2015    ونلفففا   حيفففث فففف فصفففمل  ال فففرد والم الفففة  للدايفففة يففف
 
  زعمفففم كييفففف أنفففه  فففاط مفففدعمما

 
شفففن اةنفصفففاليمط ،جممفففا

مدينفففة  يلالة فففيف   فففف وكرانيفففة وتلفففش  لففف   ةيمفففة القفففمات األ  وقفففمات  وسفففية ة تامففف  شفففا ات ت ريفففف  و فففم مفففا نفتفففه ممسففف م.

ليففما أسففا  ماففاوةت  حفف ل ال فف ا  ومففا تففةال ونم  ففا تافف     ففش ا والتفف     2مي  فف    اتفا يففة. وغمة   ش   را  اةسم اتي"ية

 ل  تنفي وال ام    د.

من  - ألنهوألط الر   ألط ومتألط وزيلي     أ  لقا ات  تادثل  و    2019ف  وا ي  ف   ي مب  عاا    مة النم ماند ُعقدت   2019

 ة يلمعا واتفا  مي   . -وتهة نظر ممس م

لفف  الففر    الروسفف    اففف   علنفف  مففن المةيفففات ا تاففدل أة ت ففم  وانضفففماا أوكرانيففا   ففش حلفففف النففاتم أو تتلقفف  م فففاعدات ا  2021

 أحمففر   النففاتم أوكرانيا   ش حلففف شففمال األ ل فف    انضمااع كرية  لكن ال لف ل  يرضخ لهيي ا  ال . حيث يمث  
 
  خ ففا

 وال  لة للر    الروس   ومتألط.

ااففففد   فففف  القففففمات علففففش و  2021ففففف   بيففففء   ففففاا حيففففثختلففففا  المةيففففات ا تاففففدل والغففففرد ففففف  األزمففففة األوكرانيففففة  ة  سففففوش وففففمتألط 

انةلففاي المةيففات ا تاففدل  والتفف  سفف م تتففرا  ملاحثففات وففألط وففمتألط وبايففدط  وب ففد  لفف  و يففاا  فف لم  وسففيا  ممففا أثففا ال ففدو   
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 . ماتها

وتلففش  لففف  اعمفف ا، ممسففف م  ت ت اففها   فففش ا نففا ل القريلفففة مففن ال ففدو  األوكرانيفففة.وففدأت  وسففيا فففف  نقفف  أعفففدا   ا لففة مففن  فففما 2022

 
 
ء الففر    واستق ل ا ن قتألط األوكففران تألط اللتففألط ي ففي ر عليهمففا انفصففاليمط مففدعمممط مففن  وسففيا. وب ففد  ففيا التصففري   و فف

وغفففمة   فففش الت فففم ات ال اليفففة والتصففف يد   فففف   لتفففا ا ن قتفففألط   مهفففاا حفففف  سففف ا وفففمتألط علفففش أوامفففر أغفففد  ا لقماتفففه وةنفيفففي 

 اةوكرانية.   واأل اض   الروس     ال  كر  

 

 هشاشة اإلدانة ال يموقراطية:   .3

ختبففففف ت ات ا ل الديمم را يفففففة والل فففففم اةوفففففي  وال ديفففففد مفففففن  
ُ
م مفففففد  ةففففف أثل والتففففف ا صفففففأل ية   اةختلفففففا اتا

ال ففرود التفف   ظفف  ففف م اتء ف   د ات  الر ب األمري    والنظر   ش ال  و ل  ت الخا تيةالتار او ااش ها  

ليهفففا   يفففة ما فففمبة للمضفففء فففف  . األمفففر الفففي   فففرع عال فففال  فففف خاضففف ها فففف  الافففر  األوسفففم ومنفففا ل أخفففر  

علففففففففش سففففففففاي  ا ثففففففففال: التففففففففداعيات ال ففففففففللية كففففففففيل    .ة تت ففففففففد  حةمففففففففة ال قمبففففففففات اة تصففففففففا ية أوكرانيففففففففا

التفففف  أوتففففد ا  اتفففففا  األمري فففف   األو وبفففف الفتففففم   مففففن أ غان ففففتاط  كففففيل  الفمضففففم  األمري فففف   ل نسفففف اد

الغضففففف  الفرن ففففف     ففففففا   ومفففففا تلفففففش  لفففففف  مفففففنأو فففففم   وفففففألط المةيفففففات ا تاففففففدل وأسفففففم اليا   –الغماغفففففات 

 لت  فففففيل وفففففألط أ فففففرا، التافففففالف األ ل ففففف  .ماففففف لة فففففف  امًشفففففر علفففففش وتفففففم  و فففففيا  .  صفففففائها مفففففن الصففففففقة

  ففد حالففة  األ ل فف   عا ل تمحيد التاففالف عبفف   ف وايدط الر     من تان  لالرخم  ا نهاتيةواتضا ة   ش 

 ضفففففف  عففففففن حالففففففة تراكمففففففم خفففففف ل   ا ل الففففففر    اةمري فففففف  ال ففففففاول  ونالففففففد ترامفففففف    التفففففف ان ففففففداا الثقففففففة 

علففففش الصفففف يد الففففداخل   ففففف  أعقففففاد اةسففففتق اد الففففي  شففففهدته   ففففد  واشففففن نالتفففف  ت انيهففففا  اةضفففف راوات

ة الجديففدل والل ففم األمريكيفف ات ا ل  تففدل  علففش الهااشففةمًشففرات     تمي هففا .اةنتخاوففات الر اسففية األخألفف ل

   األوي 
ُ
 قمع ل ا ة التار ات الرا عة ل ياسات ممس م نام   وسيا ال ظمت .  علش النام ا 

 

 :  األونوبي  االنقسام .4

  الكتلة األو وبية ف أضفم ال نمات ا اضية حالة من الضلاوية والتخلم 
ُ
ناففم  األو وبفف ض ف ا م ف ت

 مففففا  :ا  أورز فففف ا اففففا داتو لفففف  وففففالنظر   ففففش عففففد  مففففن   وح فففف  األزمففففة األوكرانيففففة التصففففد  
 
تا اففففة  فتففففهخل

ة يففةال ا  ةاففا  األ ففان  الجديفففد  كفففيل  . م ونففا مففن تففداعيات سففللية علفففش  ا ففة اة تصففا يات األو وبيففة

 عفففن حفففر  أ انيفففا علفففش ت فففريء انتقفففال   أوة، شفففملمع 
 
يفتقفففر لخبففف ل الت امففف  مفففء األزمفففات الدوليفففة   ضففف 
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  وبفففالنظر   فففش . علفففش الغفففاز الروسففف  ال ا فففة لهفففا  ممفففا ي" لهفففا أك ففف  اعتمفففا ا

ُ
دير عما ففف  وري انيفففا   ففف  تفففةال تففف

 وخروتهففا  و نمففا تماتففه  رن ففا أزماتهففا ا ت لقففة وترت لات ما   ففد الب يك فف م خروتها من اةتاا  األو وب 

   .. لخ. وتصاعد أ يا، اليمألط  وكيل  غراب اةنتخاوات الر اسية  من ما  

مففا أو وبيففا للم الفف  الروسففية  و   ففم الكتلففة أ  ففا   األزمففة األوكرانيففة    رضففم تفه   أط   الجففدير والففيكر 

   أط تلفف  الخ ففمل  ففد  .مففء  وسففيا 1999األو وبيففة ناففم التفففاوع مففن أتفف  أمنهففا ال  ففكر  ألول مففرل منففي 

 تفففتفه  ا  وفففألط الفففدول األو وبيفففة  حيفففث أط    اةنق فففامات ا تلاينفففة  انكافففا،سفففا مم فففف  
 
م فففف  نفففاا  وة

 و نمففا  وسففم الروسفف    خاغففة  رن ففا وأ انيففا  وتففدعم   ففش التمغفف  ل لففمل 
 
   وة

ُ
لففد  مما ففف أك فف  أخففر  ت

  خاغة      ول شر  أو وبا  مث  وملندا. 
 
  تاد ا

  تراجع الناتو:   .5

  لففففش وضففف يفا أك ففف  مفففن أ  و فففم م ففف ت.  النفففاتم  منق ففف  علففففش  اتفففه   وفففدا  حلفففف   أحفففد أوفففرز ا  فففد ات

 مفففمت  حالفففة فففف ال لفففف  أط   2019فففف     يمانميففف  مفففاكروط  الفرن ففف  ح مفففن  لففف  الفففر    سفففاي  ا ثفففال: غفففر  

 4 ماغ  
 
 ونالد ترام  و ات  مصففدا يته   ففا  الفمضفف ت التفف  و  ففم خفف ل اةنسفف اد     كما از  اي علنا

 .  األمري   من أ غان تاط

  الجففففدير والففففيكر  أط  
 
ل نخففففراط ففففف  غففففراب  -مففففن الناحيففففة ال  ففففكرية  – مم ففففف النففففاتم مألفففف  مناسفففف  حاليففففا

ًوط ال  فففكرية  .شفففديد ال فففدل  اتفففت ال فففنمات األخألففف ل   انفففم القفففم  األو وبيفففة فففف  ال لفففف ي تبففف وط الاففف

كمففا لفف  ي ففد تهففاز  .أساس   علش ال مليففات ففف  ا  ففا ح الخا تيففة  ا  أو يركةوط     ما ع  اماية م"ر   

  اتففففهوبال فففيا    . عاليفففة الكثا فففة  فففمات التافففالف يتمتفففء والكتلفففة والفففدع  ال زمفففألط  ثفففف   فففيي ال مليفففات 

 تتضا ل  ا   كلأل   د ل الناتم علش   ا ل غراب يمكن أط ي مط له أ  ا  نموية.

 

 
     https://bit.ly/3IpvFnC  7/11/2019  24ماكروط ي تب  أط ال لف األ ل    ف  حالة  ممت  ماغ     ران   4

 

https://bit.ly/3IpvFnC
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 األزمة على األطراف املنخرطة بالقضية اليمنية:   انعكاسات –ثانيا  | 

  ال ففففففدث األوففففففرز ففففففف  م ففففففا  الت ففففففم ات 2022 ب ايففففففر  24ُي ففففففد  عفففففف ط  وسففففففيا التصفففففف يد ضففففففد أوكرانيففففففا ففففففف  

   تة فففففا ب وتألفففف ل األحفففففداث وصفففففم ل مألفففف  م فففففلم ة لتت"ففففاوز اة تفففففدا ات حفففففدو   .الففففدو  ا ت حقففففة والنظفففففاا 

أ ففالي  ال ففال   وكففيل   القا ل األو وبية   ش النظاا الدو   والت"ا ل ال ا ية وتد قات ال ا ففة والغففيا  عبفف 

  وعمففففل الفماعفففف  الصففففاعدل وا تففففدا فرعيففففة   ي فففف  التاالفففففات  وم ففففتميات األ ففففالي  ال ففففف  عففففا ل النظففففر 

 واةضفف راواتالتفف ثأل  وتار ففات الفماعفف  مففن  وط الففدول. و لفف  وففالنظر لت مينففات الاففر  األوسففم عامففة  

  عفففا ل علفففش وكرانيفففةاأل  -زمفففة الروسفففية األ  ا تفففدا ات ان ك فففم    .ا  ي فففة وا  ففف لة اليمنيفففة  اففف   خفففا 

الخاغفففة  و لففف   اأتنفففداته فففف   و عفففا ل النظفففر   ر فففات األحفففداث اليمنففف ا نخر فففة وفففا لف  تقيفففي  الفماعففف 

   التالية:والنظر   ش النقاط  

 الفواعل املحلية :   -أوال  

  لففففف   وليفففففا:تقيفففففي  ال  ممفففففة ا  مففففف ،  هفففففا  -
ُ
مفففففن األزمفففففة   سفففففم  لفففففن ال  ممفففففة اليمنيفففففة عفففففن مم فففففف ت

 الفففيمن  ففف إ هففا  الصفففراب لفففد ء والتار فففات الدوليففة لعفففد  مففن متماكلفففة مففء   تفف ت حيفففثاألوكرانيففة  

الفففدول الخمففف  الكبففف   فففف  م"لففف  األمفففن وكفففيل   ول اةتافففا  األو وبففف  علفففش  أورز فففا:  تمفففابومفففن 

 فففان  مرونفففدور  لم فففف  األممففف  فففا ا ل فففمث تقفففدي   عففف  ة مافففدو  للتار فففات األمميفففة التففف  يقم 

ًتمر ا ففففاناألط  افففف ط  عفففف  خ ففففة اةسففففت"اوة اتن ففففانية  .الصففففراب الففففدا ر واتضففففا ة   ففففش ان قففففا  مفففف

 .5وما تضمنه من  سا   أممية  ات غيامات  ن انية    2022لألم  ا تادل منتصف ما    

 مفف ،  هففا  وليففا لففد   اسففةي ا هاي"فف   التفف أ فف  الم تياففات   ففإط  ومن ث    
ُ
األزمففة األوكرانيففة  أط    ال  ممففة ا 

 
 
ًث ً   ال ففرد األوكرانيففة   ففش  .وال ففل  علففش األزمففة اليمنيففةر سففت  فف  اتتمففاب  حيففث أنففه مففن ا تم ففء أط تفف

ً تا  الدو    ة  القففا   علش الرم  من عدا مركةية ا لففف اليمنفف  ففف  ال ففعاب وا قاو    . حمل ا لف اليمن   م

ا لففففف  ففففف  ففففد ت ففففوش  وسففففيا   ففففش التفففدخ  وصففففم ل أكبفففف  حيفففث تصفففف   ليففففه.  ُماتمفففف  أط ممتفففات الصففففراب أط  

 
   16/3/2022مليا   وة  م لمبة ل ست"اوة اتن انية  مم ء األم  ا تادل   4.3مليا   وة  لليمن من أغ   1.3تهة ماناة تت هد وتقدي  نام  36  5

https://bit.ly/3ub1POD 

https://bit.ly/3ub1POD
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و زاحففة  الكتلففة الغربيففة  النفففم    اسففت ا ل  ففا  سياسففاتها الراميففة   ففش   ففف  لت ةيففة حضففم  ا الففدو    اليمن 

 .  والار  اةوسم  ت ازاة  من منا ل  

 ففا  األزمففة األوكرانيففة  متا  ففة أ  ففف واضفف ا  انخرا ا ال مث ا م ف     ج    ال مث :تقيي  ا م ف   -

تماعتففففه    أط  2022 ب ايففففر 21  ففففف   مامففففد علفففف  ال ففففمث  القيففففا   ففففف  تماعففففة ال ففففمثيألط    أعلففففن 

. كمففا  عففا   ففش ضففلم الففنف  حتففت ة يففت  اةنففةة  6تدع  اعم ا،  وسففيا وففالجمهم يتألط ا  ففتقلتألط

  فففففش الجانففففف   ال فففففمث  اةنايفففففاز شفففففا ل   ففففش  فففففف  -   ففففش حفففففرد تهفففففد،   فففففش اسففففت عا، القفففففد ات الروسفففففية

 ففففم   لفففف    فففففإط واتضفففففا ة   فففففش  . الروسفففف  
ُ
م فففففا   وكرانيفففففة علفففففشزمففففة األ األ  ان  فففففا ل علفففففش الجماعفففففة ت

و ففم مففا يففن ك    يففراط غففالب  ففف مففن ا تم ففء أط ي ففمط  والففي    اتيرانفف  النففمو  ملاحثففات اةتفففا  

 فففففد و ا تصفففففا يا وع فففففكريا   –أحفففففد األ  ب اتيرانيفففففة وا ن قفففففة  – ال فففففمث واتي"فففففاد علفففففش تماعفففففة 

 .   م ا ات  ح ل ال  ا الاام  وا لف اليمنوالتل ية  ُيض ف 

 ففد  امففم وت ميفففل  – ال ربفف التاففالف    بفف أحففد  –الجففدير والففيكر  أط  ولففة اتمففا ات ال ربيففة ا تاففدل 

 علففش مما قففة م"لفف  األمففن الففدو  ال صففمل  ففف األزمففة األوكرانيففة عبفف  الن"ففاح   التار ففات ال مثيففة منففي وففد

ف2624القفففففرا    ففففف   واستصفففففدا    و لففففف    فففففدما 7    اويفففففةتماعفففففة كفففففف  ال فففففمثيألط فففففف  الفففففيمن    الفففففي  غفففففن 

 ففف اتمففا ات عففن التصففميم  ابامتنفف  مقاوفف عففدا اسففتخداا  وسففيا للفيتففم ضففد  ففيا القففرا    أومظب    ايضم

 .  ألوكرانيا الروس  م"ل  األمن لصالب  را  يدين الغةو 

   اإلقليمية:الفواعل   -ثانيا  

مم فففا  اعمففا للتار ففات الروسففية  لكنففه لفف  يكففن  اتيرانفف  ففج  ا م ففف  :اتيرانفف تقيففي  ا م ففف  -

 لفف  األمففر   ففش  ففف وكرانيففة  ولكففن ضففد سياسففات حلففف النففاتم. وُي ففة  ضففد ال ياسففات والففدوا ء األ 

ر  ة للجان     اةستفا لألج  
ُ
 :  ف    أورز ا ما يتمث    األزمة من تل   اتيران ا 

 

 
6  Margaret Dene, Hannah Labow, Carol Silber, Middle East Responses to the Ukraine Crisis, The Washington Institute, 4 /3/2022, 

https://bit.ly/3MYCU9E   
   https://bit.ly/3Ird6zE  28/2/2022م"ل  األمن يةلنت  را ا يخضء تماعة ال مثيألط ككياط ل ظر ال  ح  مم ء األم  ا تادل     7

https://bit.ly/3MYCU9E
https://bit.ly/3Ird6zE
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مفاوضففات  األ ففرا، ا نخر ففة ففف   ا ففة  أط   : حيففثاةيرانفف  النففمو  ملاحثات  عففا ل  حيففا  اةتفففا   .1

ًثر التصفففف يد ا  تمفففف  وففففألط  وسففففيا و لففففدوها  و ا مففففا ينففففا   األزمففففة األوكرانيففففة  ومففففن  نففففا يمكففففن أط يفففف

ًثر ففففففف  تلفففففف   والغففففففرد علففففففش ا لففففففف النففففففمو  اتيرانفففففف  ففففففف  ضففففففم   يففففففاا ممسفففففف م وتمظيففففففف  و  ففففففا ا فففففف

ا لهففففيا التصففففم   لففففن تقففففما ومففففن ثفففف    م قفففف ا لاحثففففات للضففففغم علففففش المةيففففات ا تاففففدل والغففففرد  

للتمغفف    ففش تفا مففات سففري ة  م  ففة يمكففن أط ت ففاوا   وسففيا ومما سففة أيففة ضففغمط علففش  هففراط

  ها الغرد.

   فففد يفففد ء  ا فففة تم يفففم  األزمفففة األوكرانيفففة أط       التفاوضففف    فففا  ا افففهد وا قاوففف    نفففاا  فففرا ل أخفففر  

خاغففة الكتلففة الغربيففة وواشففن ن  –وكرانيففة زمة األ أل ا ت ها  ولميةاأل را، تعا ل ترت   ا لفات لت مط األ 

ا مففن الم ففم ت الففة أمففد ا فاوضففات  ومااولففة انمففعاب مةيففد مففن التنففازةت  يففراط   لفف   ففد يمففن  و ففم - مةيففد 

وا قاوففف   ثمفففة تفففرتي  يفففد ء وتافففرا المةيفففات وا تافففدل والكتلفففة الغربيفففة  مفففن المةيفففات ا تافففدل األمريكيفففة.

أزمفففة   واألسفففما  ال ا يفففة لتخفيفففف اتيرانففف ضفففخ  الفففنفم مقاوففف   اةتففففا للتمغففف    فففش غفففيامة  ها يفففة مفففن 

 ففد حيففث  وففالنظر   ففش ت ففم  األحففداث.ال ا ة ف  أو وبا والتفف  يمكففن أط تتصففاعد 
ُ
 يففراط ثففان  أكبفف  احتيففا   ت

ا -مففن الغففاز ال ليوفف   والففي  يمكنهففا    مففن التصففدير   ففش أو وبففا وتةويففد ا وال ا ففة  وتففم أل  مففا ة يقفف  -نظريفف 

 % من احتياتات أو وبا من الغاز.20عن  

ر    : مفففناة تصفففا ية لغفففا  ال قمبفففات  .2
ُ
وفففدأت الكتلفففة الغربيفففة وواشفففن ن ت فففريء   هفففا   لحفففا فففف ب ا ففف

  و عففا ل ال ففماح علففش  يففراط ا فروضففة ال قمبففات الغربيففة  هففا   وففالتماز    أط يففت  النففمو  اةتفففا  

 ب ايففر  11 ففف أعلنففم و الففة ال ا ففة الدوليففة وضففخ الففنفم لألسففما  األو وبيففة.    لففش سففاي  ا ثففال: 

 ففففف  1.3أط تضففففيف  مففففدا ات يمكففففن لهففففا   هففففراط أط  2022
 
    ا 20228عففففاا  مليففففمط ورميفففف  يمميففففا

ن  يففراط مففن ا اليففة ا ففما  ةيففد مففن تففد ل ا ألغيففم ال قمبففات ا فروضففة عليهففا  مففا ي نففت 
 

.  لفف  يمكفف

ةسففت ا ل وأ  عهففا مففن  وط الففدول  مثفف  ال ففمثيألط  ال  ففكرية   ميل اففياتهااتنفا  مرل أخففر  علففش  

 .   و  ا ات ليم  وماروعها ال ياس  

 
   https://bit.ly/3Itfy8C  22/2/2022اتي"ية  نا؟  مركة األ راا للد اسات ال ياسية واةسم   شرو  غاور  الخيا ات اللديلة: ما ا لم  الم مفاوضات  ي 8

https://bit.ly/3Itfy8C
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األوكرانيففة   -الروسففية   ففا  األزمففة  ففف يرانيففة تن"ففاز تلفف  الت ل ففات عففد  مففن التخم ففات ات   وا قاو    ناا

 و ل  والنظر   ش:  

ظفف  اعمفف ،  وسففيا ومن قتففألط  ففف التخم، مففن ت ييففد ا م ففف الروسفف   مففن األزمففة األوكرانيففة  و لفف   .1

   و ففففففففم مففففففففا ُي تبفففففففف  أمففففففففر مر ففففففففمع لففففففففد    فففففففف  ال اسففففففففة و ونية فففففففف انفصففففففففاليتألط  لممان فففففففف   

 حث وتاري  للقمميات ا ختلفة لل م  علش ماا يء انفصالية.ومثاوة  يرانيألط  وُي د ات 

 النففففمو  عففففن   هففففا  ملاحثففففات ا لففففف  واةنصففففرا،  ولميففففات الغربيففففةن  عففففا ل ترت فففف  األ ، مفففف التخففففم   .2

 امففم واشففن ن .   لففش سففاي  ا ثففال: مقاوفف  تفف مألط التففداعيات ال ففللية لألزمففة األوكرانيففة اتيرانفف 

ل لفف  تفف مألط تففد ل  وفففش مقففدم ه  ا ملكففة ال ربيففة ال فف م ية مففء  ول الخلففير ااتصففاةتهوتكثيففف 

 .  ال ا ة ف  األسما  ال ا ية

مففن الخ ففمات مففن  ايت لفف  عففد  الففي  ترت لففات نقفف  الغففاز اةيرانفف  ألو وبففا   اعتمففا  التخففم، مففن .3

 هفففراط  اسفففتخدااتافففمل  وط   التففف  يرانيفففةالم كيفففة ات تفففمتر ال   فففات   أورز فففا: ت"اوز فففاالصففف   

كما أط نق  الغاز مء ت"اوز تركيففا أمففر م لففف ويت لفف  م ففه  .لال ات أنقرل لخ مط أناو   الغاز

خففم أناو فف  مففاز عبفف  أ  بي"ففاط   ففش تم تيففا  أو ونففا  خففم أناو فف  مففاز عبفف  اللاففر األسففم   أو ونا   

للغايففة  و ففد ياجفف  ا  ففةثمروط عففن  ةم لففف  الخيففا ات و ا ففةونففا  ما ففة للغففاز ال ليوفف  ا  ففال. 

تقففففدا ففففف  مفاوضففففات  ياففففدثكيففففة   ا لفففف  ير األمال قمبففففات  ظفففف  ففففف الففففدخمل ففففف  مثفففف   ففففيا ا اففففروب 

واتضفففا ة   فففش ضففف ف التار فففات نافففم  عفففا ل  حيفففا   و  فففء ال قمبفففات اة تصفففا ية. ا لفففف النفففمو  

ط نظففففففففرا ل ففففففففد  مففففففففن التاففففففففديات  خففففففففم الصففففففففدا ة  لتصففففففففدير الغففففففففاز عبفففففففف  سففففففففم يا وال ففففففففرا  وللنففففففففا

 هففراط  األ فف   أط    مفففال النق ففةالجيمسياسففية  ضفف  عففن الهااشففة ا ركةيففة لتلفف  الففدول.  وط 

ظفف  تار اتهففا الم نيففة لت ةيففة  ففف لفف  تهففت  سففاوقا وإ امففة و يففة تاتيففة لاففل ات نقفف  وت فف ي  الغففاز 

 النف ية.  ما  النفم لت ظي  الصا  ات      ح ل الغاز اسم اتي"ية  

 

قيي  والنظر لتمظيفات ك  من ا ملكة ال ربيففة ت ل  ال يلنت:  ال رب تقيي  مم ف  م  لتاالف   -

   :التا  واتما ات ال ربية ا تادل  علش النام    ال  م ية 
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  ففا   ففف التار ففات الروسففية واألزمففة اةوكرانيففة  و لفف   أوففمظب لفف  تففدط ح ممففة  :اتمففا ات ا م ففف  .1

    و ل  والنظر   ش ا  د ات اتما اتية التالية:    الدو   عا ل تقييمها لديناميكيات  ا اهد  
 

تنامفففففم     لفففففش سفففففاي  ا ثفففففال. ت فففففوش اتمفففففا ات   فففففش تف يففففف   سفففففم اتي"ية  تنميفففففء الافففففر ا   •

مففففففء عففففففد  مففففففن الففففففدول مثفففففف   أوففففففمظب منيففففففة واة تصففففففا ية لففففففد  الاففففففرا ات ال  ففففففكرية واأل 

  مقاوفف    هففا  عصففر  ال ليففف الماحففد 
 
ًخرا   ففا   ففف  و لفف  . سففرا ي  والصففألط و وسففيا مفف

 تففم وايففدط    ا ل  الففديمم را  الففر      تففم   ففد حالففة الفتففم  وال   ففات مففء واشففن ن 

   ففش . واتضففا ةوسففماةمري فف  مففن من قففة الاففر  األ  سفف اداةنالل ففم األوففي   و ع نففه 

  فففد    خاغفففةالقفففمم حمايفففة أمنهفففا  فففف  األمري ففف  فففد ل حليفهفففا  فففف  اتمفففا ات تةايفففد الةافففك  

 .2022الهجمات ال مثية علش أومظب  خ ل يناير و ب اير  

عففد  مففن ا لفففات ا ضفف ربة مثفف   ففف الاففر  األوسففم  وخاغففة  ففف األخأل   الروس  التدخ    •

  .سم يا وليايا واليمن
 
 تخشفف ت أوففمظب  الففيمن  ففف   مففا ات  ع ففكر   نففاا ت  ففيل  ألط   ونظرا

تاركهففففا ومففففا يضففففر وا صففففالب  ففففف   ل   فففف  تغضفففف   وسففففيا وتة فففا   وفففف   وفففدو  ا أط تقففففما 

ا  ففففد لروسففففي –و بمففففا ا  ففففاند  –مم فهففففا ا  ايففففد   لفففف  ا لففففف  وفففف  وتففففر  أط   ففففف اتما اتيففففة 

ا لففففات األمنيفففة والافففر  اةوسفففم  وخاغفففة ا لفففف  فففف يفففد ء األخألففف ل   فففش مراعفففال مخاو هفففا 

 .  و ع  أتندتها  ناا اليمن 

مفففا  ت فففتام  اتمففا ات علفففشمفففا ات و وسففيا  حيفففث ات الت فففاوط اة تصففا   وفففألط  أ فففر  تنففام •

ف اتمففففففا ات ضففففففمن أ فففففف  الففففففدول % مففففففن ت"ففففففا ل  وسففففففيا الخلي"يففففففة  وتصففففففن  55 يقففففففرد مففففففن

ال ربيفففة فففف  الت"فففا ل الروسفففية  حيفففث تففف ت  وا رتلفففة الثانيفففة. وت فففد اتمفففا ات المتهفففة األو فففش 

 ل سةثما ات الروسففية  وت ففتام  علففش 
 
مففن اسففةثما ات  وسففيا والففدول تقريلففا % 90عربيا

 % مفففن80بففف  م فففةثمر عربففف  فففف   وسفففيا  وت فففا   وفففف ال ربيفففة. وفففف  ا قاوففف   اتمفففا ات  ففف  أك

 .9وممس ماةسةثما ات ال ربية   ألج 

 
   https://bit.ly/3KXFyL9  26/2/2022 ا ا امتن م اتما ات عن   انة الغةو الروس   ألوكرانيا ف  م"ل  األمن؟  الخلير أون ين   9

https://bit.ly/3KXFyL9


  األوكرانية؟ -أين تقف القضية اليمنية من تداعيات األزمة الروسية | 

 

11 

عففففففن  أوفففففمظب  امتن فففففمية   وم"لففففف  األمفففففن     ا قايضفففففة اتما اتيفففففة وفففففف  الم  فففففة التصفففففمية •

 ففرا  م"لفف   ففف  الروسفف  مقاوفف  الففدع   أوكرانيففا التصميم علش  را  م"ل  األمففن  افف ط 

 . ضد ال مثيألط ف  اليمن   ترا ات عقاويةوا تضمن   را    األمن 
 

 دا اتتمفففف  ةاللديلفففف  الم  ففففة وففففالنظر   ففففش  منففففه ال فففف م   ا م ففففف  يففففت  تقيففففي : ال فففف م   ا م ففففف  .2

  فففا  التفففداعيات  فففف التار فففات الروسفففية نافففم  ع فففكرل ال ا فففة  ظففف   فففف ال ا فففة والفففنفم  و لففف  

   أورز ا:  علش عد  من ا  د ات  ال  م   م ف . ومن ث      ةند ا اةوكرانيةا تلاينة لألزمة  

 

دير  ط  أ أوبفف  ،       ففف الروسفف    ال فف م   التاففالف   استمرا ال ر  علش   •
ُ
 اطالففدولتاط تفف

خألففف ل. ومفففن ثففف  منظممفففة اتنتفففان والة ففف أل  للفففنفم ومافففتقات ال ا فففة خففف ل ال فففنمات األ 

ًول   ففففش  أ    ففففإط    احتمففففاةتخلفففف  وال   ففففات الثنا يففففة علففففش وا ففففء األزمففففة األوكرانيففففة   ففففد يفففف

أسفف ا  الففنفم  وا هيففا   و م ما  د ُيني  10،  أوب  - النف  خرون  وسيا من  التاالف 

    .2020 نتان  س نا يم  و عا ل

مريكيفففة  و لففف  وفففالنظر   فففش عفففد  مفففن ا افففا دات  أورز فففا:  تفففم  ال   فففات ال ففف م ية األ  •

مم فهففففا وففففا لف اليمنفففف    ضفففف  عففففن  ففففف  ال فففف م   تراتففففء المةيففففات ا تاففففدل عففففن الففففدع  

 تمففال الصفف ف  ط علففش أثففر  ضففية لففم ش ال هففد مامففد وففن سففلما الففر    األمري فف  انتقففا 

مفففن   عفففا ل  ا اضففف  م لفففء ال فففاا  فففف خاشفففق.ش .  وط النظفففر   فففش مفففا أعلنفففه  وايفففدط  ةحقفففا 

مري ففف  مفففء  عفففا ل التقفففا د األ  فففف  شفففا ل نافففم الرملفففة  فففف ضفففلم ال   فففات  مفففء ال ففف م ية  

 .  ال  م   ال ليف 

أعقفففاد ت فففرع م اففففآت  ففففف   2019م يفففا  الثقفففة والجانفففف  األمري ففف  منفففي سفففاتمب   ا مفففعاز  •

     ففف      ل  يرانيفففة  وط أ ية فففف  اللقيفففل لهجفففما وصفففما يخ و فففا رات م فففأل  الفففنفم ال ففف م 

 مففففففففففن تانفففففففففف  ات ا ل الجمهم يففففففففففة األمريكيففففففففففة آنففففففففففياا. وزا  األمففففففففففر   ففففففففففد  عفففففففففف ط الففففففففففر   

الافففففر  األوسفففففمو ممفففففا   فففففء  فففففا ل األمري ففففف  مفففففن  اةنسففففف اد تفففففم وايفففففدط   الفففففديمم را  

 
   https://bit.ly/3KYPLGZ  1/3/2022أين تقف  ول الخلير  زا  ال رد الروسية ضد أوكرانيا؟   10

https://bit.ly/3KYPLGZ
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د المةيففا مفففا ي أط   ةسففت تانالار  األوسم   ففش التمغفف   ُي تمففد  شففري ات ا تاففدل لفف  ت ففُ

 .  الروس   تنميء الار ا    وفش مقدم ه  الاري   وضرو ل     عليه ف  أمن ا ن قة

 ت ةيفففة ا  اسففف  اة تصفففا يةوكرانيفففة وم"فففال ال ا فففة نافففم زمفففة األ  فففد تفففد ء تفففداعيات األ  •

ال فففففللية لجا افففففة  م ونفففففا علفففففش  اةن  اسفففففات  حيفففففث ت فففففوش الريفففففاع   ا لفففففة لل ففففف م ية

و قففا لم الففة ولففممب ن  .   لففش سففاي  ا ثففال: خفف ل ال ففامألط ال ففاوقألط ا ملكففة ا تصففا يات

واتنتفففان ال ففف م   عنفففد ا  فففتميات    وة ا للب ميففف  80 تت"فففاوز   ا ظلفففم أسففف ا  الفففنفم 

الفففففنفم مليفففففمط ورميففففف  يمميفففففا   فففففإط  تمفففففا   عا فففففدات ا ملكفففففة مفففففن  10ك ففففف  مفففففن ألال اليففففة 

 ال ا فففففدات ا اليفففففة  مفففففا ي فففففاعد علفففففش  ن فففففا  202211 مليفففففا   وة  فففففف  عفففففاا 300سففففف ت"اوز 

  ففش تنميففء اة تصففا     الراميففة2030   يففة  تن"ففاز  سففلماط وففن  تار ففاتلمملكففة  و عفف  ل

 ال  م  .
 

 الفواعل ال ولية:   -ثالثا  

ا لفففف اليمنففف   ا م فففف األمري ففف  ية ففف  وكثألففف  مفففن الضفففلاوية  خاغفففة وأط   :مري ففف تقيفففي  ا م فففف األ  -

تم فففففء أط ُي فففففا  ترت ففففف  أولميتفففففه وفففففالنظر   فففففش ت فففففم ات األزمفففففة األوكرانيفففففة  وألجففففف  تفففففداعياتها  مفففففن ا

ممس م لنمم  ع كرل ال ا ة   و م ما  ففد يففد ء واشففن ن تي"ففا    واستخدااال للية ا قرونة  

يت لفففف  مففففن واشففففن ن ممازنففففه الففففر   .  لفففف  ملكففففة ال ربيففففة ال فففف م ية مقففففدم ها  ا  ففففف واللففففدا    

:  عففففف  اا ن قفففففة  أورز ففففف فففففف  عفففففد  مفففففن النقفففففاط  ات األولميفففففة  فففففف  ا ملكفففففةمنيفففففة مفففففء ال ياسفففففية واأل 

 لجماعة ال مثيألط ك"ماعة    اوية.    األمن تار ات الرياع وا لف اليمن   وما يت لل التص يف 

 

 ن"فففاز  ففف  ملففه منهففا  نفم  ففا منففا ل  ففف ممسفف م تعففا ل التممضفففء  ت ففوش: الروسفف  تقيففي  ا م ففف  -

  لفففش سفففاي  ا ثفففال: ت فففوش ممسففف م للتممضفففء  .  وسفففيا ال ظمفففت  فففف أتنفففدتها الخا تيفففة وا تمثلفففة 

تةيفففففرل  فففففف    علفففففش األ  فففففب  لففففف   ي"فففففا  مفففففم    فففففدا لهفففففا فففففف علفففففش سفففففماح  اللافففففر األحمفففففر  وُي فففففة  

ويمهففد لتلفف  األ روحففات  ال ففم اط. ففف وارية منفصلة  لسق ر    ض  عن  م انية  ناا   اعد
 

 https://bit.ly/36jNmYK  14/3/2022   الاا ب ال ياس    2مما ف الفاعلألط فش الار  األوسم من األزمة األوكرانية: التمتهات وا  د ات    11
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الصففففألط مففففن خ ففففم  تملكففففهأعقففففاد األزمففففة األوكرانيففففة  و ضفففف  عمففففا  ففففف الصففففين   الروسفففف  التقففففا د 

اففف    تمسفف ية وا ن قفففة عبففف    ريفففل ال ريفففر . حيفففث 
ُ
وا افففروب الصفففين   ا ت فففازسفففق ر   نق فففة ت

ا ن قفففة. و فففم مفففا ُياتمففف  أط ت فففوش  فففف كمركفففة ت ا ل عمليفففات  الت"فففا ل اللاريفففة   م تيهفففا  مهمفففة 

 ضمن أتنداتها وا ن قة.    ت  اتهممس م  

 

ا تن"ففففاز يففففة تمهيففففدقمتم فففف ا وإي"ففففا  غففففيامات تما  األممفففف ا م ففففف  ةزال األممفففف :تقيففففي  ا م ففففف  -

وتصففريااته ا تلاينففة حففمل  وم"مفف  التار ففات األمميففة يمت للات ال   الاام   و م ما تفف   غففد

  خصمغففففففا   ففففففد منيففففففا و ن ففففففانياأضففففففرو ل   هففففففا  األزمففففففة ال اليففففففة وتففففففداعياتها ا ختلفففففففة ا تصففففففا يا و 

ور  مفففففء األ فففففرا، اليمنيفففففة فففففف  نفففففدا افففففاو ات التففففف  ي"روهفففففا ا ل فففففمث األممففففف    فففففش الفففففيمن   فففففانة مرو 

اط.  ال اغمة األ  نية عم 

   ":إحالل السالم الشامل" مستقبل -ثالثا | 

ًتمر  ان قففففا  لفففف   أتففففمخاغففففة وأ هففففا  اليمنيففففة واسففففء مففففن األوسففففاط  وا تمففففااحظيففففم األزمففففة األوكرانيففففة  مفففف

وسففففم تةايففففد ا خففففاو، مففففن ا ففففآةت علففففش   تاففففدل لألمفففف   اتن ففففانيةا ففففاناألط  افففف ط  عفففف  خ ففففة اةسففففت"اوة 

   ش أحد ا  ا يألط:    ت ته ب أط ُير    والت م ا  عملية   ح ل ال  ا الاام  .  

 ال فع بإنجاز متطلبات "إحالل السالم":     -املسان األول  

 :  ف مث  تل   أورز ا ما ي  ال  ا عملية    تد ء    نا يم  د الت الاما د  ثمة عد  من  

مل الفففيمن  كخ ففف  فففف ة حضفففم ي يففف ت ة نافففم  الروسففف   فففد تفففد ء ت فففم ات األزمفففة األوكرانيفففة والجانففف    .1

ال فففففمث   اةنايفففففازواألمري ففففف  واألزمفففففة القا مفففففة. وي فففففةز تلففففف  الفرضفففففية  الغربففففف  ل غففففف فا،مناو فففففة 

تمهفففم يت   وانفصفففالالجماعفففة  اعمففف ا، ويفففدع  تلففف  الفرضفففية زمفففة جانففف  الروسففف   منفففي وفففد  األ لل

ت رحهففا  التفف  وسففيا و   هففا لففدع    يفف ه  الخاغففة  ةسم ضففا   كمااولففة ولممان فف   ونية فف  

  ح ل ال  ا.  ت الجماعة  
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  و فففدم ها   فففش الجانففف  الروسففف    2022منتصفففف  ب ايفففر  فففف أعلن هفففا تماعفففة ال فففمثيألط  التففف ا لفففا  ل  .2

  ففش ال مليففة  اةنتقففالناففم   ففا خ ففملتم ر  ففف تمثفف    لكنها اتن ان و ط  انم تت لل  قم وا لف  

علفففش ا لفففا  ل ال ففف م ية الراميفففة   فففش   يقفففا،   ففف   النفففا   ل لتففففا،  و لففف  كمااولفففة ال ياسفففية

 . ال مث و قا للتصم       ش مراح  الة مية ال ياسية الااملة  اةنتقال   ث أوة

األ   اةلتفا،مااولة   .3 تداعيات  تر    ت ك هوما  د    األوكرانية زمة  علش    واألوضاب   من 

خاغة   الغيا    تفا    أزمة  عن  وا ن قة   ض   أوضاعا    الت اليمن    ف اة تصا ية  تاهد 

ساي    حرتة.   لش  ت تم   ن انية  من  وسيا  40  حما  اليمن    ا ثال:  من     القم   من   %

األ   . وأوكرانيا ت م   أومء  ر ب 
ُ
ا  ا فروضة   من  اة تصا ية  ال قمبات  عن  ط  حداث  ض  

وال ل   تن"از    اليمن اة تصا     شعل  تن ك   األ را،  ومختلف  يد ء  ما  د  و م  الهش. 

ال ياسية الة مية  س نا يم    مت للات  من  و األمن  الغيا   األمن    اض رادللخرون     

  .  اتن ان 

سففوش المةيففات ا تاففدل األمريكيففة تعففا ل  ضففلم ال   ففات  مففء  ال فف نا يم يد ء وم ففا   لفف   د   .4

  ففففا  ت ففففم ات اةزمففففة  ففففف ا ملكففففة  مازنففففه أسففففما  ال ا ففففة  واسففففتمالة ال فففف م ية ا ملكففففة ال ربيففففة 

قفففففففدا  للمقايضفففففففة اةوكرانيففففففة  و فففففففم مففففففا يت لففففففف  مفففففففن واشففففففن ن  وفففففففدا  أو ا  
ُ
ر ب أط ت

ُ
   مففففففن ا ففففففف

النق فففة ا فففش  فففد  و ففف تماعفففة ال فففمثيألط ك"ماعفففة    اويفففة  المةيفففات ا تافففدل علفففش  عفففا ل تصففف يف 

ارا ا ياي الراكدل  
ُ
 ا لاحثات األممية تح ل ال  ا وا لف اليمن .   ف ت

   الصراع:  واستمران تأزم األوضاع   -  الثانياملسان  

   ي ففةند  .اليمنفف ا لففف  ففف للخبفف ل التا يخيففة والت امفف   اسففةنا او لفف   الما ففء ُي د  لفف  ا  ففا  األ ففرد   ففش 

  ل  ا  ا  علش عد  من ا  د ات  أورز ا:   

التفففففداعيات ا تلاينفففففة لألزمفففففة اةوكرانيفففففة مفففففن ضفففففرو ل  عفففففا ل ترت ففففف  األولميفففففات أمميفففففا   تفرضفففففهمفففففا  .1

منتصففف  ب ايففر  ففف الرا ففء  األممفف غففرح ا ل ففمث .   لش ساي  ا ثففال: اليمن عن ا لف    واةنصرا،

و لفف  وففالنظر   ففش  حلملهففا ت قيففد  ففف اة ليميففة لألزمففة اليمنيففة تل فف   و ا كلألفف   األ  ففا   ط  وفف  2022
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 مففففا ات  و يففففراط      أط  وات  ال فففف م ية   الففففدول ا نخر ففففة وففففا لف اليمنفففف :زمففففة علففففش األ  ن  اسففففاتا

 تم  ل للغيا . األزمة ستم ا آثا ا سللية علش تل  الدول ومغفها  وة منت"ة للنفم  وم   يي  

ظففف  تفففداعيات  فففف  اتيرانففف  النفففمو  ةتففففا    ا لاحثفففات القا مفففة تعفففا ل  نتفففان المفففا يت لفففل وم فففتق .2

 اتيرانففففف ا م فففففف زمفففففة اةوكرانيفففففة     أط نتفففففا ر تلففففف  ا لاحثفففففات سفففففةن ك   اففففف   ملاشفففففر علفففففش األ 

ُينففي   ُ بمففا والتفف ا لاشر علففش أحففد أ فف  أ  عهففا  تماعففة ال ففمثيألط    وا تدا يع كريا وا تصا يا   

   مةيد من ا  م ات وم ا ات  ح ل ال  ا وا   لة اليمنية.و

نق ففففة  امففففة للد اسففففة واللاففففث أمميففففا و لفففف  وففففالنظر   ففففش ألجفففف  التففففداعيات  اليمنفففف ُيافففف   ا لففففف   ختامررررا

: تت لففففل وففففيل  ا لففففف  خاغففففة التفففف  ففففا    ففففش مختلففففف األ  واتضففففا ة األوكرانيففففة  -ا تلاينففففة لألزمففففة الروسففففية 

دولففففففة ااشففففففة اة تصففففففا ية والومااولففففففة ممازنففففففه اله ال فففففف ا  واة تصففففففا يةال ياسففففففية وم ففففففا ات  حفففففف ل 

 اسففففففتقرا  وط تففففففا   األوضفففففاب اتن فففففانية و عففففف   ال يلملففففففة فففففف ومااولفففففة ا  فففففا مة  اتن فففففانيةو  الرخفففففمل 

 ان  اسفففاتزمفففة اةوكرانيفففة  ومفففا  للهفففا مفففن ظففف  تففففا   اةن  اسفففات ال فففللية لأل  فففف  الغفففيا  م فففدةت األمفففن 

 تا اة  م ونا.  

ر   
ُ
الصففراب      أنففه مففن الماضففب  واسففتمرا   تفف زا األوضففاب  الثففان ب مففن  رضففية ا  ففا  الاففما د ال امففة تفف

 اة تفففففدا اتيفففففد ء نافففففم  عفففففا ل ترت ففففف  أولمياتفففففه األمنيفففففة واة تصفففففا ية وفففففالنظر ل جففففف   الفففففدو  ا جتمفففففء  أط  

  ليميففففةوكرانيففففة.    ستقتصففففر الت  ففففيقات الغربيففففة مففففء الفماعفففف  اتاأل  –الجيمسياسففففية لألزمففففة الروسففففية 

ت  ففففففيقيات سياسففففففية  أل   وط النظففففففر   وا ن قفففففة علففففففش ضففففففماط  مففففففدا ات سففففففم  ال ا فففففة  الففففففنفم والغففففففاز 

األمريكيففة  ة أنه وا قاوفف    ففد تففد ء التار ففات الغربيففة و  مث  اليمن. األمنية وا ن قة  اةض راوات  ومراكة

ت ييففد ال فف م ية واتمففا ات    ففش تقففدي  أو ا  مقايضففة  أورز ففا لففف  ضففلم ال   ففات  مففء الكتلففة الخلي"يففة  

   س  فففففه   لففففف      اويفففففة.  و عفففففا ل تصففففف يف تماعفففففة ال فففففمثيألط ك"ماعفففففة الفففففيمن فففففف األتنفففففدل الخلي"يفففففة 

ليظفففف  م يففففا   .الففففيمن ففففف   ليميففففة واألمميففففة تحفففف ل ال فففف ا الاففففام ت ةيففففة ا  ففففا ات ات ففففف  الغربفففف التاففففمل 

 ليميفففففة ا نخر فففففة  فففففرا، ا  ليفففففة واتالةافففففاو  وفففففألط مختلفففففف األ   ي فففففانألعاقفففففا و  اختلفففففا  التاقفففففل  ماففففف  

  و ففم مففا س تكاففف خفف ل الففدو  أولميففات ا جتمففء  ففف   تغألفف  وأتنففدته  ا تغألفف ل وففالنظر لل  اليمنيففة وا   لة  

 الفم ل ا قللة.   
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