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3المسبار

املقاتلون الأجانب وت�سليح املدنيني يف اأوكرانيا
 النموذج الأفغاين و�سيناريو الفو�سى

جا�سم حممد)1)
الدكتورة اإكرام زيادة)2)

اأثار »غزو« القوات الرو�سية لأوكرانيا اأ�سواأ اأزمة اأمنية يف اأوروبا منذ عقود. 
الع�سكري  الدعم  تقدمي  ب�ساأن  وترددهم  الغربية،  العوا�سم  موقف  تخبط  فمع 
لأوكرانيا، لردع الهجوم الرو�سي، فاجاأ الرئي�س الأوكراين فلودميري زيلين�سكي، 
غري  من  وللأجانب  الأوكرانيني،  للمدنيني  القتال  باب  فتح  باإعلنه  اجلميع 
الأوكرانيني حول العامل، لقتال الرو�س. ومن املثري ل�ستغراب املراقبني اأن دعوة 
اأو معار�سة غربية، يف  انتقادات  اأي  تواجه  زيلين�سكي لقيت ترحيبًا دوليًا، ومل 
�سخ�س  اأي  الغربية  والعوا�سم  املتحدة  الوليات  فيه  تتهم  كانت  الذي  الوقت 

يذهب ليقاتل يف منطقة ال�سرق الأو�سط بالإرهاب والرتزاق. 

تفكريًا  الأخرية  قراراتها  الأوكرانية  ال�سلطات  لنهج  املوؤيدون  يرى  وفيما 
من  تثار خماوف  وقت احلرب،  اإبداعية مطلوبة يف  وروؤية  ال�سندوق  من خارج 
له  كان  الأجانب  املقاتلني  جلب  اأن  خا�سة  م�ستقبًل،  كهذه  حلول  »ارتدادات« 
تداعيات �سلبية عديدة على اأمن دول اأخرى، بينها العراق و�سوريا، اجلدل القائم 
هو حول ما اإذا كانت القوات الغربية ت�سعى جمددًا لإعادة التجربة الأفغانية يف 

اأوكرانيا.

)1) باحث يف الأمن الدويل والإرهاب - بون
)2) باحثة يف املركز الأوروبي لدرا�سات مكافحةالإرهاب - اأملانيا
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اأر�س  وبينما تركز معظم التحليلت ب�سكل �سحيح على الو�سع املبا�سر يف 
املديني  على  املحتملة  والنتائج  املخاطر  تناول  القدر  بنف�س  املهم  من  املعركة، 
املتو�سط والبعيد لت�سليح املدنيني وا�ستدعاء مقاتلني اأجانب ومرتزقة على م�ستقبل 

اأوكرانيا، والأمن الأوروبي والدويل ب�سفة عامة.

�سيا�سة ت�سليح اأوكرانيا: اللعب بالنار

جرت يف الأ�سابيع الأخرية قبل الغزو الرو�سي لأوكرانيا، مناق�سات �سرية بني 
احللفاء الغربيني حول كيفية ت�سليح ما يتوقعون اأن يكون مقاومة اأوكرانية �سر�سة. 
دراماتيكي  بوري�س جون�سون عن ق�سية مثل هذه اخلطوة يف خطاب  ك�سف  وقد 
اأمام موؤمتر ميونيخ للأمن، حيث قال: اإنه من امل�سلحة الذاتية اجلماعية للغرب 
اأن »يف�سل اأي غزو رو�سي، حتى الآن فقط اإنه من املمكن توريد اأ�سلحة«، م�سيًفا 
مقاومة  يثري  اأنه  على  اإليه  ُينظر  اأن  يف  الغرب  يرغب  لن  ذلك.  ي�ستبعد  لن  اأنه 

دموية وعقيمة كانت تخاطر بن�سوب �سراع اأو�سع بني الناتو ورو�سيا)1).

اأن  اإلى  تقارير  اأ�سارت  املتحدة، حيث  الوليات  مناق�سات مماثلة جرت يف 
م�ست�سار الأمن القومي للبلد، جيك �سوليفان، قد اأخرب اأع�ساء جمل�س ال�سيوخ 
اأن الوليات املتحدة م�ستعدة لت�سليح املقاومة ولن تقبل انت�سارًا ع�سكريًا رو�سيًا 

ميحو املبادئ القومية)2).

وبينما اأو�سح الرئي�س بايدن اأنه »لن ير�سل جنديًا اأمريكيًا للقتال يف اأوكرانيا« 
من  اأخرى  اأنواعًا  املتحدة  الوليات  قدمت  فقد  الظروف،  من  ظرف  اأي  حتت 

(1) The Guardian, West plans to arm resistance if Russian forces occupy Ukraine,20 Feb 2022, on the link: htt-
ps://www.theguardian.com/world/2022/feb/19/west-plans-to-arm-resistance-if-rus-
sian-forces-occupy-ukraine
(2) The New Yorker , The Ukraine Transparency Initiative , 18 Feb 2022, on the link: https://www.newy-
orker.com/news/annals-of-inquiry/the-ukraine-transparency-initiative 

https://www.foxnews.com/politics/biden-pledges-wont-send-american-servicemen-fight-ukraine
https://www.theguardian.com/world/2022/feb/19/west-plans-to-arm-resistance-if-russian-forces-occupy-ukraine
https://www.theguardian.com/world/2022/feb/19/west-plans-to-arm-resistance-if-russian-forces-occupy-ukraine
https://www.theguardian.com/world/2022/feb/19/west-plans-to-arm-resistance-if-russian-forces-occupy-ukraine
https://www.newyorker.com/news/annals-of-inquiry/the-ukraine-transparency-initiative%20
https://www.newyorker.com/news/annals-of-inquiry/the-ukraine-transparency-initiative%20
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الوليات  يف  لأوكرانيا.  ال�سري-  -وكذلك  العلني  وال�ستخباراتي  الأمني  الدعم 
ع�سكرية  م�ساعدات  دولر  مليون   (600( بتقدمي  بايدن  اإدارة  وافقت  املتحدة، 
فورية لأوكرانيا، وهذه هي الدفعة الثالث من الدعم املايل الأمريكي لأوكرانيا، 
يف  كييف  اإلى  الع�سكرية  املعدات  من  دولر  مليون   (60( مبلغي  تخ�سي�س  بعد 
العام املا�سي و)250) مليون دولر ت�سمنت �سواريخ جافلني امل�سادة للدبابات، 
وغريها من الأ�سلحة امل�سادة للدروع، اأنظمة وقاذفات قنابل وذخائر، مما رفع 
اإجمايل امل�ساعدات خلل العام املا�سي اإلى اأكرث من مليار دولر)1) . كما �سمحت 
الوليات املتحدة لدول البلطيق باإر�سال اأ�سلحة، مبا يف ذلك ال�سواريخ امل�سادة 
�ستقدم  بلده  اأن  اأعلن  ماكرون،  اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�س  وكان  للطائرات.. 
مليون  اإ�سافية مبقدار )300)  م�ساعدات  اإلى جانب  لأوكرانيا،  دفاعية  معدات 
�سلح  األف  �سري�سل  الأملاين  اأن اجلي�س  اأعلنت  فقد  الأملانية  اأما احلكومة  يورو. 
اأوكرانيا  اإلى  »�ستينغر«  طراز  من  -جو  اأر�س  �ساروخ  و)500)  للدبابات  م�ساد 
و�سط الغزو الرو�سي امل�ستمر)2). وميثل �ساروخ �ستينغر كابو�سا تاريخيا بالن�سبة 
للجي�س الرو�سي، حيث مكن هذا ال�سلح »املجاهدين الأفغان« من اإحلاق اأول واأكرب 
هزمية بـ«اجلي�س الأحمر« بعد ع�سر �سنوات من الحتلل ال�سوفيتي لأفغان�ستان 
والذي امتد ملدة عقد من الزمن ما بني دي�سمرب )كانون الأول) 1979 و15 فرباير 

)�شباط( 1989.

كما �سمحت برلني ل�سركائها يف الناتو، هولندا واإ�ستونيا، بت�سليم اأ�سلحة اإلى 
ال�سنع م�سادة  اأملانية  �سلح  ت�سارك )400) قطعة  لهولندا،  بالن�سبة  اأوكرانيا. 
خمزونات  من  مدفعية  اإر�سال  على  املوافقة  اإ�ستونيا  ُمنحت  حني  يف  للدبابات، 

)1) رو�سيا اليوم، بايدن يوجه بتقدمي )350) مليون دولر كـ»دعم اأمني عاجل« لأوكرانيا، 26 فرباير )�شباط( 2022: على الرابط :

https://bit.ly/3IEKTpV 

(2) DW, Germany reverses ban on weapon sales to Ukraine — as it happened, 26 Feb 2022, on the link: https://
www.dw.com/en/germany-reverses-ban-on-weapon-sales-to-ukraine-as-it-hap-
pened/a-60924798. 

https://bit.ly/3IEKTpV%20
https://www.dw.com/en/germany-reverses-ban-on-weapon-sales-to-ukraine-as-it-happened/a-60924798.�
https://www.dw.com/en/germany-reverses-ban-on-weapon-sales-to-ukraine-as-it-happened/a-60924798.�
https://www.dw.com/en/germany-reverses-ban-on-weapon-sales-to-ukraine-as-it-happened/a-60924798.�
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التي  اأملانيا،  تغيريًا كبريًا يف م�سار  القدمية. متثل هذه اخلطوة  ال�سرقية  اأملانيا 
رف�ست حتى الآن ت�سليم اأ�سلحة فتاكة اإلى اأوكرانيا، ب�سبب �سيا�ستها املتمثلة يف 

عدم اإر�سال اأ�سلحة اإلى منطقة نزاع.

اأ�سلحة  اإر�سال  على  وافقت  احلكومة  باأن  الت�سيكية،  الدفاع  وزارة  اأفادت 
وذخرية بقيمة )8.57) مليني دولر مل�ساعدة اأوكرانيا يف الدفاع عن نف�سها. قد 
اأو�سلت احلكومة يف براغ بالفعل يف 26 فرباير )�شباط( �شحنة ت�شمل )3000) 
طلقة  مليون  من  واأكرث  م�سد�س  و)30.000)  بندقية  و)7000)  ر�سا�س  مدفع 
ذخرية اإلى اأوكرانيا. هذا بالإ�سافة اإلى )4000) قذيفة مدفعية قيمتها )1.7) 
مليون دولر، وهكذا اأ�سبحت براغ واحدة من اأكرث الدول ن�ساطًا يف تقدمي املواد 
دولر  مليون   (30( حوايل  الآن  حتى  جمموعها  بلغ  حيث  كييف،  اإلى  الع�سكرية 

اأمريكي)1).

كان  كما  فقط  احلكومات  تخ�س  م�ساألة  تعد  مل  اأوكرانيا  ت�سليح  م�ساألة 
بالأ�سلحة  تربع  حملت  بداأت  اإذ  ت�ساهل،  اأكرث  اأ�سبح  الو�سع  تقليديًا.  احلال 
عرب ال�سفارات الأوكرانية يف دول العامل، اأطلقت ال�سفارة الأوكرانية يف براغ، يف 
26 فرباير )�شباط( 2022 بالتعاون الوثيق مع امل�سوؤولني الت�سيكيني، حملة تربع 
جماعي لتاأمني التمويل ل�سراء الأ�سلحة. وبف�سل هذا ال�سكل اجلديد، ميكن لأي 
لي�س  النموذج  اأ�سلحة لأوكرانيا.  اقتناء  ب�سكل مبا�سر يف  امل�ساهمة  الآن  �سخ�س 
يف  يرغبون  الذين  لأولئك  ميكن  الإن�سانية،  التربعات  جمع  مبادرات  عن  بعيدًا 
امل�ساركة اأن ي�سربوا مًعا لتمويل �سراء مدفع هاوتزر اأو مركبة قتال م�ساة اأو حتى 

دبابة. 

التوغل  بعد   ،2015 عام  منذ  الأوكرانيني،  وت�سليح  تدريب  عمليات  بداأت 

(1) Atlantic Council, New crowdsourcing campaign can help save Ukraine, 1 Mar 2022, on the 
link: https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/new-crowdsourcing-campaign-can-
help-save-ukraine/ 

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/new-crowdsourcing-campaign-can-help-save-ukraine/%20
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/new-crowdsourcing-campaign-can-help-save-ukraine/%20
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لوكالة  التابعة  الع�سكرية  �سبه  القوات  القرم، حيث قامت  الرو�سي يف  الع�سكري 
املتحدة  الوليات  يف  مكثف  تدريبي  برنامج  بت�سغيل  اأي�سًا  املركزية  املخابرات 
لقوات العمليات اخلا�سة الأوكرانية واأفراد ا�ستخبارات اآخرين، و�سمل الربنامج 
التدريب على الأ�سلحة النارية وامللحة الربية وتقنيات التمويه، من بني جمالت 

اأخرى.

غري  باحلرب  ي�سمى  ما  تقنيات  ي�سمل  هذا  اأن  اإلى  �سي«  بي  »بي  واأ�سارت 
م�سوؤول  به  قام  الذي  العمل  بنوع  اإياها  م�سبهًا  الع�سابات،  حرب  اأو  النظامية 
العمليات اخلا�سة يف احلرب العاملية الثانية. هناك ت�سابه اآخر، هو خطط »البقاء 
يف اخللف« يف اأوائل احلرب الباردة، حيث مت اإعداد مقالب اأ�سلحة �سرية يف حالة 
انت�سار الدبابات ال�سوفيتية يف جميع اأنحاء اأوروبا. قال اأحد الأ�سخا�س املطلعني 
الثانية«. من املحتمل  العاملية  »اإنها مادة كل�سيكية يف احلرب  العمل:  على هذا 
الآن اأن يتم تفعيل هذه اخلطط ملحاولة اإبطاء التقدم الرو�سي«)1). بداأ الربنامج 
الذي يتخذ من الوليات املتحدة مقرًا له خلل رئا�سة باراك اأوباما، ومت تعزيزه 
لحقًا يف عهد الرئي�س دونالد ترامب وزاد حجمه مرة اأخرى خلل اإدارة بايدن، 

.(2(»Yahoo News « وفقًا مل�سوؤولني �سابقني ملوقع

مغامرة ت�سليح »�سيطنة« املدنيني الأوكرانيني

يتم تعريف املدنيني يف املادة )50) من الربوتوكول الإ�سايف الأول على اأنهم 
املدنية  باحل�سانة  يعرف  املدنيون مبا  يتمتع  املقاتلني)3).  الأ�سخا�س غري  جميع 

(1) BBC, Should the West arm a Ukrainian resistance?, 28 Febb 2022, on the link: https://
www.bbc.com/news/world-europe-60530082 

(2) News Yahoo, How the U.S. helped Ukraine prepare for a Russian invasion, 27 Feb 2022, on 
the link: https://news.yahoo.com/how-the-us-helped-ukraine-prepare-for-a-russian-
invasion-210407079.html
(3) INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS, Treaties: States Parties and Commentar-
ies, on the link: Treaties, States parties, and Commentaries - Additional Protocol (I) to 
the Geneva Conventions, 1977 - 50 - Definition of civilians and civilian population (icrc.

https://www.bbc.com/news/world-europe-60530082%20
https://www.bbc.com/news/world-europe-60530082%20
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=E1F8F99C4C3F8FE4C12563CD0051DC8A
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=E1F8F99C4C3F8FE4C12563CD0051DC8A
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-ل يجوز ا�ستهدافهم من قبل اأطراف النزاع. وا�ستهداف املدنيني جرمية حرب 
للمحكمة  الأ�سا�سي  روما  نظام  من   (8( املادة  مبوجب  الدويل  القانون  مبوجب 
قبل  من  املبا�سر  ال�ستهداف  من  باحل�سانة  املدنيون  يتمتع  الدولية.  اجلنائية 
العدائية)1).  الأعمال  مبا�سر يف  ب�سكل  امل�ساركة  اأنهم ميتنعون عن  العدو، طاملا 
مما يعني اأنه اإذا �سارك املدنيون ب�سكل مبا�سر يف الأعمال العدائية، فهم عر�سة 
لل�ستهداف طاملا اأنهم ي�ساركون ب�سكل مبا�سر. وبالتايل يعترب اأي �سخ�س ي�سارك 
ب�سكل  ي�سارك  مدنًيا  اأعله  املذكورة  املعايري  ا�ستيفاء  دون  العدائية  الأعمال  يف 
احلرب  واأ�سرى  املقاتلني  حماية  منحهم  يتم  ول  العدائية،  الأعمال  يف  مبا�سر 

ويفقدون ح�سانتهم.

املدنيني  ت�سليح  اإلى  الأوكراين  الرئي�س  دعا  للجدل،  مثرية  خطوة  ويف 
االأوكرانيني ملواجهة الهجوم الرو�شي، باالإ�شافة اإلى ا�شتدعاء االحتياط وفر�ض 
التجنيد الإجباري على ال�سباب. ولكن حتى قبل اأن تبداأ رو�سيا ح�سدها الع�سكري 
احلايل، يف مار�س )اآذار) 2021 وافق الربملان الأوكراين على قانون مو�سع من 

�ساأنه اأن ي�سمح للجي�س بت�سليح امللي�سيات املحلية باأمر من زيلين�سكي.

املكثف  التخطيط  يف  الكوالي�س  وراء  من  الأوكرانية  الدفاع  وزارة  بداأت   
لتنظيم املقاومة ال�سعبية جتاه اجتياح رو�سي متجدد، وت�سمل م�ساريع كييف جميع 
�سرائح املجتمع الأوكراين وفقا خلطة م�سرتكة مع اجليو�س الغربية. حيث ا�ستعان 
زيلين�سكي لقيادة الدفاعات الإقليمية باجلرنال يوري جالو�سكني اليميني املخ�سرم 
وبالفعل،  دونيت�سك)2).  يف  لرو�سيا  املوالني  النف�ساليني  �سد   2014 معارك  يف 
الأوكرانية،  املدن  وبقية  كييف  يف  املدنيني  على  الأ�سلحة  بتوزيع  اأوكرانيا  بداأت 

org) 

(1) Rome Statute of the International Criminal Court, on the link: Rome_Statute_English.pdf 
(icc-cpi.int) 

(2) Foreign Policy, Ukraine Is Betting on Militias to Bleed Russia, 26 Jun 2022, on the link: 
https://foreignpolicy.com/2022/01/26/ukraine-militia-bleed-russia/ 

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=E1F8F99C4C3F8FE4C12563CD0051DC8A
https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/EA9AEFF7-5752-4F84-BE94-0A655EB30E16/0/Rome_Statute_English.pdf
https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/EA9AEFF7-5752-4F84-BE94-0A655EB30E16/0/Rome_Statute_English.pdf
https://foreignpolicy.com/2022/01/26/ukraine-militia-bleed-russia/%20
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واأفاد م�ست�سار وزارة الداخلية فادمي ديني�سينكو باأنه مت ت�سليم )18000) مدفع 
ر�سا�س يف كييف اإلى متطوعني مدنيني)1).

اخلربة  ذوي  من  �سجناء  �سراح  اإطلق  زيلين�سكي  الرئي�س  اقرتح  كما   
الأوكرانية.  امل�سلحة  القوات  اإلى  للن�سمام  ا�ستعداد  على  كانوا  اإذا  الع�سكرية 
املدنيني  فت�سليح  احلكومة،  ياأ�س  ملدى  جيد  مقيا�س  هو  للجدل  املثري  القرتاح 
واملجرمني املحكوميني يف مثل هذه الأجواء املتوترة، ميكن اأن يخلق اأنواًعا اأخرى 

من امل�ساكل.

اللجوء اإىل املرتزقة واملقاتلني الأجانب

اإلى  الدعوات  جتاوزت  بل  املدنيني،  وجتنيد  ت�سليح  على  الأمر  يقت�سر  مل 
اخلطوة  بداأت  و)مرتزقة)  متطوعيني  اأجانب  مقاتلني  وا�ستدعاء  ا�ستقطاب 
الراغبني يف  الأوكراين فولودميري زيلين�سكي كل الأجانب  الرئي�س  فعليًا، بدعوة 
الن�سمام اإلى مقاومة املحتلني الرو�س وحماية الأمن الدويل، للمجيء اإلى بلده 
واللتحاق ب�سفوف اجلي�س، يف 27 فرباير )�شباط( 2022 وقد اأ�سدر مر�سومًا 
يف هذا املو�سوع، يق�سي بت�سكيل فرقة دولية من املتطوعني تابعة للجي�س، وذلك 

حتى تتحول احلرب �سد رو�سيا من حرب �سعبية اإلى حرب دولية. 

 ثم جاءت اخلطوة الثانية تف�سر طريقة تنفيذ املر�سوم، اإذ دعا وزير اخلارجية 
الأوكراين، دميرتو كوليبا، هوؤلء اإلى اللتحاق بالقن�سليات وال�سفارات األأوكرانية 
يف بلدانهم، لتزويدهم باملعلومات ال�سرورية لت�سهيل و�سولهم اإلى اأوكرانيا. وقد 
و�سع وزير اخلارجية الأوكراين يف ت�سريحه مفهوم املتطوعني، فاأدخل �سمنهم، 
لي�س فقط الذين يريدون القتال �سد رو�سيا دفاعًا عن وحدة اأرا�سي اأوكرانيا، بل 

(1) Jane Bradley, Ukraine-Russia conflict: Call to arms for 18,000 civilians as Kyiv defends it-
self against Russian invasion, 25 Feb 2022, on the link: https://www.scotsman.com/news/
world/call-to-arms-for-18000-civilians-as-kyiv-defends-itself-against-invasion-3587208 

https://www.scotsman.com/news/world/call-to-arms-for-18000-civilians-as-kyiv-defends-itself-against-invasion-3587208%20
https://www.scotsman.com/news/world/call-to-arms-for-18000-civilians-as-kyiv-defends-itself-against-invasion-3587208%20
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�سم اإليهم حتى »الذين لهم ثاأر اأو ح�سابات �سد رو�سيا« بغ�س النظر عن م�سالح 
اأوكرانيا، واعترب اأن امل�سكلة قد حلت متامًا بوجود اإطار قانوين ميكن هوؤلء من 

الن�سمام اإلى اجلي�س الأوكراين.

املثري يف املوقف لي�س فقط عدم تعليق اأو اعرتا�س دول الحتاد الأوروبي اأو 
اأو الوليات املتحدة الأمريكية، بل مل ي�سدر اأي تعليق حتى من الدول  بريطانيا 
التي يفرت�س اأن �سفارة اأوكرانيا اأو قن�سليتها تلقت طلبات بها يف هذا ال�ساأن، لأن 
هذه العملية، اأي التحاق مقاتلني متطوعني من دول اأخرى اإلى اأوكرانيا، ل تكفي 
فيها الرغبة والإرادة من قبل اأوكرانيا، بل ل بد اأن حتظى بقبول املجتمع الدويل، 

وموافقة الدولة التي منها يخرج املتطوعون للقتال.

وبالتزامن مع اإعلن لتفيا موافقة الربملان بالإجماع على اإر�سال املتطوعني 
بالقتال اإلى اأوكرانيا يف 1 مار�س )اآذار) 2022.)1). �سارعت دول اأوروبية مل�ساركة 
اأوكرانيا يف ح�سد املقاتلني؛ حيث اأعلنت بريطانيا والدمنارك ال�سماح للمتطوعني 

من بلدهما بالن�سمام اإلى فيلق دويل.

�سجعت وزيرة خارجية بريطانيا ليز ترو�س الربيطانيني بالقول: اإنها �ستدعم 
»ب�سكل مطلق« اأولئك الذين يرغبون يف ال�سرتاك للقتال كجزء من القوات امل�سلحة 
الأوكرانية. وو�سفت املعركة باأنها من اأجل احلرية والدميقراطية. ووفقًا لتقارير 
اخلا�سة  والقوات  اجلي�س  جنود  من  بريطانيًا  متطوعًا   (60( فاإن  بريطانية، 
ال�سابقني من بريطانيا، والهواة الذين مل ي�سبق لهم مثيل يف القتال �سافروا اإلى 
اأوكرانيا، وان�سموا اإلى »وحدة الع�سبة الوطنية اجلورجية« امل�سلحة، مت جمعهم 
من قبل ماموكا مامول�سفيلي قائد الفيلق الوطني اجلورجي)2). كذلك الأمر يف 

)1) العربية نت، لتفيا ت�سمح للمتطوعني بالقتال يف اأوكرانيا، 28 فرباير )�شباط( 2022، على الرابط:

 https//:bit.ly3/sE5fdi 
(2) Daily Mail, Britain›s Lads Army ‹willing to die› in fight with Putin,28 Feb 2022, on the link: 
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10559565/Sixty-British-volunteers-head-
ing-fight on the link: -Putins-invaders-answering-Zelenskys-call-arms.html

file:///Users/abdullah/Downloads/%20https:/bit.ly/3sE5fdi%20
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10559565/Sixty-British-volunteers-heading-fight%20on%20the%20link:%20-Putins-invaders-answering-Zelenskys-call-arms.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10559565/Sixty-British-volunteers-heading-fight%20on%20the%20link:%20-Putins-invaders-answering-Zelenskys-call-arms.html
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بلدها  اأن  فريديريك�سن،  ميتي  الدمنارك  وزراء  رئي�سة  اأكدت  اإذ  الدمنارك، 
للت�سدي  ت�سكيله  اأوكرانيا  تعتزم  دويل  لواء  اإلى  الن�سمام  للمتطوعني  �ستجيز 
بلدها  اأن  فريديريك�سن،  ميتي  الدمنارك  وزراء  رئي�سة  الرو�سي.اأكدت  للغزو 
للت�سدي  ت�سكيله  اأوكرانيا  تعتزم  دويل  لواء  اإلى  الن�سمام  للمتطوعني  �ستجيز 
بلدها  اأن  فريديريك�سن،  ميتي  الدمنارك  وزراء  رئي�سة  اأكدت  الرو�سي.  للغزو 
للت�سدي  ت�سكيله  اأوكرانيا  تعتزم  دويل  لواء  اإلى  الن�سمام  للمتطوعني  �ستجيز 
اأي »عائق قانوين« يحول دون ذلك.)1) كما اأ�سارت  للغزو الرو�سي. نافية وجود 
و�سائل اإعلم �سويدية اإلى تطوع )400) �سويدي يف فيلق اأ�س�سته اأوكرانيا ناطق 
باللغة الإجنليزية جلمع املتطوعني الأجانب)2). فيما ُيعتقد اأن اأكرث من )100) 
�سخ�س يعي�سون حالًيا يف اأ�سكتلندا قد �سجلوا اأ�سماءهم للقيام بذلك)3). ويف نف�س 
ال�سفارة  نقًل عن م�سدر يف  اليابانية  نا�سيونال ديايل  اأفادت �سحيفة  ال�سياق، 
الأوكرانية يف طوكيو باأن نحو )70) متطوعًا يابانيًا، معظمهم جنود �سابقون يف 
قوات الدفاع الذاتي، عربوا عن رغبتهم يف ال�ستجابة لدعوة ال�سلطات الأوكرانية 

للمحاربة يف اأوكرانيا)4).

ا�ستقطاب  عن  تقارير  تتوارد  اإذ  الأوروبية،  الدول  على  الأمر  يقت�سر  مل 
ال�سورية،  واإدلب  والعراق،  واليمن،  وليبيا،  اأفغان�ستان،  من  ومقاتلني  مرتزقة 
»�سبوتنيك  مع  ال�سيا�سي كمال جفا، خلل مداخلة  املحلل  قال عنه  الذي  الأمر 
بالعربي«: »لدينا معلومات موثقة ودقيقة عن اأنه مت �سحب جمموعة من املقاتلني 
)1) رو�سيا اليوم، رئي�سة وزراء الدمنارك: �سنجيز للمتطوعني الن�سمام اإلى لواء دويل تعتزم اأوكرانيا ت�سكيله للت�سدي لرو�سيا، 28 فرباير )�شباط( 

2022، على الرابط : 

https//:bit.ly3/C93ZlH
(2) Svenska Dagbladet , Hundratals svenska frivilliga till Ukraina , 1 Mar 2022, on the link: 
https://www.svd.se/hundratals-svenska-frivilliga-till-ukraina
(3) BBC, Ukraine: ‹More than 100› people from Scotland volunteer to fight, 2 Mar 2022, on the 
link: https://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-politics-60589580
(4) THE MAINICHI , 70 Japanese apply to become volunteer soldiers in Ukraine, many ex-
SDF personnel , 2 Mar 2022, on the link: https://mainichi.jp/english/articles/20220302/
p2a/00m/0na/007000c

https://www.trtarabi.com/now/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-8083637
https://www.trtarabi.com/now/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-8083637
https://www.trtarabi.com/now/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-8083637
https://www.trtarabi.com/now/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-8083637
https://www.trtarabi.com/now/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-8083637
https://www.trtarabi.com/now/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-8083637
https://www.trtarabi.com/now/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-8083637
https://www.trtarabi.com/now/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-8083637
https://www.trtarabi.com/now/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-8083637
https://www.trtarabi.com/now/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-8083637
https://bit.ly/3C93ZlH
https://www.svd.se/hundratals-svenska-frivilliga-till-ukraina
https://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-politics-60589580
https://mainichi.jp/english/articles/20220302/p2a/00m/0na/007000c
https://mainichi.jp/english/articles/20220302/p2a/00m/0na/007000c
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من جبال اللذقية واإدلب باجتاه تركيا منذ فرتة، ويجري تدريبهم ب�سكل جيد، 
وهم يحملون جن�سيات رو�سية مثل جمموعات اأوزبكية، واأجناد القوقاز، وعنا�سر 
احلزب الإ�سلمي الرتك�ستاين، وقبائل الب�ستون التي تعي�س بني احلدود الإيرانية 
اإدلب فمتوقف على اتخاذ قرار رو�سي- �سوري م�سرتك،  اأما حترير  والأفغانية، 
وزير  وبح�سب  هناك«)1).  االأمامية  اخلطوط  يف  الرتكية  القوات  واأن  خا�شة 
فاإن )1000)  )اآذار) 2022،  مار�س   2 كوليبا يف  دميرتو  الأوكراين،  اخلارجية 

مقاتل اأجنبي قدموا طلبات للقتال يف اأوكرانيا �سد رو�سيا. 

ذكرت هيئة ال�ستخبارات اخلارجية الرو�سية يف بيان اأ�سدرته يف 21 فرباير 
خا�سة  الغربية،  ال�ستخبارات  باأن  تفيد  معلومات  متتلك  اأنها   2022 )�شباط( 
الربيطانية،  اخلارجية  وال�ستخبارات  الأمريكية،  املركزية  ال�ستخبارات  وكالة 
»يتم  اأنه:  واأو�شحت  اأوكرانيا.  اإلى  الإر�شالهم  �شاخنة  نقاط  يف  م�شلحني  جتند 
الأعمال  يف  امل�ساركة  خربة  لديهم  تتوافر  الذي  للأ�سخا�س  الأولوية  اإعطاء 
والبلقان وخا�سة  باغ  قره  واإقليم  اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  بدول  القتالية 
يف البو�سنة والهر�سك واألبانيا وكو�سوفو، وذلك مقابل األفني اإلى ثلثة اآلف دولر 
�سهريًا، م�سيفة اأنه حتى الآن ا�ستجاب ما ل يقل عن األف �سخ�س لهذا »العر�س 

ال�سخي«)2).

اأن العديد من املن�سات الإعلمية الأوكرانية �سبقت زيلين�سكي يف  الغريب 
فمنذ  حلمايتها،  كييف  اإلى  ال�سفر  الأجانب  املقاتلني  لدعوة  املفاجئة  منا�سدته 
يناير )كانون الثاين) 2022 والدعوات موجهة اإلى الأجانب الراغبني يف الدفاع 
عن اأوكرانيا »�سد عدوان رو�سي حمتمل«، لتباع الإجراءات واخلطوات املن�سو�س 

)1) �سبوتنيك بالعربي، مبباركة بريطانية زيلين�سكي ي�سلح املجرمني ويجند املرتزقة حول العامل، 28 فرباير )�شباط( 2022، على الرابط:

https://bit.ly/3vG5NRM 

)2) رو�سيا اليوم، رو�سيا: ال�ستخبارات الغربية جتند م�سلحني يف ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا لنقلهم اإلى اأوكرانيا، 21 فرباير )�شباط( 2022، 
على الرابط :

https://bit.ly/3HzahvS

https://bit.ly/3vG5NRM%20
https://bit.ly/3HzahvS
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التربعات  وح�سيلة  اأوكرانيا،  مل�سلحة  املالية  التربعات  باب  فتح  ومت  عليها، 
هذه املرة �ستذهب لدعم اجلي�س الأوكراين و«املتطوعني« بال�سلح والربجميات 

الع�سكرية والطائرات امل�سرية والتدريب وغريها.

قانون املقاومة الوطنية اجلديد ال�سادر يف اأول يناير )كانون الثاين) جعل 
من كيان ا�سمه »قوات الدفاع الإقليمية عن اأوكرانيا« كيانًا قانونيًا، وهذا الكيان 
ي�ستقبل الأوكرانيني من املدنيني الراغبني يف الن�سمام للدفاع عن البلد بنظام 
اأو  املدنية  وظائفهم  يخ�سروا  اأن  دون  ومن  اجلزئي  الدوام  اأي  الوقت«،  »ن�سف 
يرتكوا اأ�سرهم. كما ي�ستقبل الأجانب الذين اأقاموا مدة خم�س �سنوات يف اأوكرانيا 

ب�سكل قانوين، ويودون الإ�سهام ع�سكريًا يف عملية الدفاع ودرء اخلطر الرو�سي.

القانوين  من  اأ�سبح   ،2016 عام  فمنذ  املدربون،  الأجانب  املقاتلون  اأما   
اإلى  للن�سمام  التقدم  فيمكنهم  الأوكراين،  اجلي�س  اإلى  الن�سمام  للأجانب 
القوات امل�سلحة الأوكرانية، وكذلك احلر�س الوطني كجنود يف اخلدمة الع�سكرية 
الفعلية. ويتيح القانون للجي�س الأوكراين توقيع عقود خدمة مع اأ�سخا�س اأجانب 
تنطبق عليهم �شروط اللياقة البدنية والعقلية، ل�شغل وظائف جنود على اأن ترتاوح 
ا�ستثنائية.  عامًا يف حالت  لـ)60)  وقد متتد  عامًا،  و)40)  بني )18)  الأعمار 

ويتقا�سى هوؤلء رواتب مثل التي يتقا�ساها اجلنود الأوكرانيون. 

بجلب  معه،  للقتال  الأجانب  الرو�سي  اجلانب  يح�سد  الآخر،  اجلانب  وعلى 
الأفغان  اللجئني  من  اإيران  لته  )�سكَّ »فاطميون«  ولواء  ال�سي�سان،  من  مقاتلني 
اإ�سافة  العراقي،  اهلل  حزب  ومن  اللبناين،  اهلل  حزب  ومن  �سوريا)  يف  للقتال 
اأبو الف�سل العبا�س« من �سوريا، وبح�سب التقارير الواردة، فاإن عملية  اإلى »لواء 
التجنيد ل تزال مقت�سرة على تن�سيق قوائم الأ�سماء واإجراء الدرا�سة الأمنية، من 
دون اإبرام اأي عقد قتايل حتى اليوم. وعن تفا�شيل العقود، فاإن �شروط التجنيد 
وفنزويال،  ليبيا  للقتال يف  التجنيد  عليها يف عقود  املن�شو�ض  لل�شروط  م�شابهة 
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الرو�شية  الع�شكرية  القواعد  نقاط متقدمة �شمن  اإلى  املرتزقة  اإر�شال  وتت�شمن 
على حدود اأوكرانيا. وت�سمنت عرو�س التجنيد، دفع راتب �سهري قيمته )2000) 
دولر اأمريكي للمجندين، و)5) اآلف دولر لذوي القتلى، ومبلغ يراوح بني )200 

اإلى 500) دولر اأمريكي كتعوي�س للم�سابني)1). 

املقاومة  لت�سليح  غربية  خطط  متجددة،  قدمية  ا�سرتاتيجية 
الأوكرانية

على مدى ال�سنوات العديدة املا�سية، توافد املقاتلون الأجانب للن�سمام اإلى 
جانبي ال�سراع الأوكراين. منذ عام 2014، �سافر اأكرث من )17000) مقاتل من 
اأكرث من )50) دولة اإلى اأوكرانيا، مبن يف ذلك اليمينيون املتطرفون، وفقًا لتقرير 
2019 ال�سادر عن جمموعة �سوفان)2). وبح�سب ا�ستخبارات اجلمارك وحماية 
حركة  قامت   ،2020 الثاين)  )كانون  يناير  ل�سهر   (CBP( الأمريكية  احلدود 
اآزوف، وهي جماعة اأوكرانية متطرفة، بتجنيد مقاتلني اأمريكيني من العن�سريني 
غري  احلرب  يف  والتوجيه  والتلقني  التدريب  »لتلقي  اأوكرانيا  اإلى  لل�سفر  البي�س 

املتكافئة«)3). 

وتدريب  الأ�سلحة  توزيع  م�ساهد  ببث  الغربيون  ال�سحفيون  يقوم  وبينما 
املدنيني من قبل كتيبة اآزوف خلل الأزمة احلالية، وتو�سيفهم باملقاوميني للغزو 
�سبه  »وحدة  باأنها  اآزوف  اخلا�س  الفيدرايل  التحقيقات  مكتب  ي�سف  الرو�سي، 

)1) النهار العربي، »اللواء الثامن« راأ�س حربة رو�سيا يف جتنيد �سوريني للقتال يف اأوكرانيا ، 1 مار�س )اآذار) 2022، على الرابط:

 https: //www.annaharar.com/arabic/news/arab-world/syria/01032022084042972
(2) THE SOUFAN CENTER ,WHITE SUPREMACY EXTREMISM:The Transnational Rise of the Vio-
lent- White Supremacist Movement, Sep 2019, on the link : https://thesoufancenter.org/
wp-content/uploads/2019/09/Report-by-The-Soufan-Center-White-Supremacy-Ex-
tremism-The-Transnational-Rise-of-The-Violent-White-Supremacist-Movement.pdf
(3) Yahoo News , U.S. intelligence report details ‹indirect› Russian government support for 
Western neofascist groups, 11 Feb 2022, on the link: https://news.yahoo.com/us-intelli-
gence-report-details-indirect-russian-government-support-for-western-neo-fascist-
groups-233831082.html

file:///C:\Users\jassi\Downloads\www.annaharar.com\arabic\news\arab-world\syria\01032022084042972
https://thesoufancenter.org/wp-content/uploads/2019/09/Report-by-The-Soufan-Center-White-Supremacy-Extremism-The-Transnational-Rise-of-The-Violent-White-Supremacist-Movement.pdf
https://thesoufancenter.org/wp-content/uploads/2019/09/Report-by-The-Soufan-Center-White-Supremacy-Extremism-The-Transnational-Rise-of-The-Violent-White-Supremacist-Movement.pdf
https://thesoufancenter.org/wp-content/uploads/2019/09/Report-by-The-Soufan-Center-White-Supremacy-Extremism-The-Transnational-Rise-of-The-Violent-White-Supremacist-Movement.pdf
file:///Users/abdullah/Downloads/%20https:/news.yahoo.com/us-intelligence-report-details-indirect-russian-government-support-for-western-neo-fascist-groups-233831082.html
file:///Users/abdullah/Downloads/%20https:/news.yahoo.com/us-intelligence-report-details-indirect-russian-government-support-for-western-neo-fascist-groups-233831082.html
file:///Users/abdullah/Downloads/%20https:/news.yahoo.com/us-intelligence-report-details-indirect-russian-government-support-for-western-neo-fascist-groups-233831082.html
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الرموز  وا�ستخدام  اجلدد  النازيني  باأيديولوجية  بارتباطها  معروفة  ع�سكرية، 
من   (130( حوايل  اأن  بو�ست«  »كييف  �سحيفة  ذكرت   ،2017 ويف  النازية«)1). 
مقاتلي »القطاع الأمين« ال�سابقني املعروفني باآرائهم اليمينية املتطرفة والقومية 
تقرير  وجد  الأوكراين«.)2) كما  اجلي�س  يف  متعاقدون  جنود  الآن  هم  املتطرفة، 
جورج  بجامعة  الآ�سيوية  والأوروبية  والرو�سية  الأوروبية  الدرا�سات  معهد  من 
وا�سنطن، �سدر يف �سبتمرب )اأيلول) 2021 جمموعة اأخرى من اليمني املتطرف، 
تدعى »Centuria«، تتفاخر باأن اأع�شاءها يخدمون حالًيا ك�شباط يف اجلي�ض 
اأجانب من دول مثل  اإقامة تعاون مع زملء  اإنهم جنحوا يف  الأوكراين. وقالت: 

فرن�سا واململكة املتحدة وكندا والوليات املتحدة الأمريكية واأملانيا وبولندا)3).

انق�سام اأوروبي، وانتهاك القانون الدويل

 ،1949 عام  املوقعة  جنيف  لتفاقيات  الأول  الإ�سايف  الربوتوكول  ُيعّرف 
اخلارج،  يف  اأو  حمليًا،  خ�سي�سًا  جتنيده  ُيجرى  �سخ�س:  اأّي  اأنه  على  املرتزق 
ليقاتل يف نزاع م�سلح؛ ي�سارك فعًل ومبا�سرة يف الأعمال العدائية؛ يحفزه اأ�سا�سًا 
اإلى ال�سرتاك يف الأعمال العدائية، الرغبة يف حتقيق مغنم �سخ�سي، ويبذل له 
فعاًل من قبل طرف يف النزاع اأو نيابة عنه وعدًا بتعوي�ض مادي يتجاوز باإفراط ما 
يوعد به املقاتلون ذوو الرتب والوظائف املماثلة يف القوات امل�سلحة لذلك الطرف 
اأو ما يدفع لهم؛ ولي�س من رعايا طرف يف النزاع ول متوطنًا باإقليم ي�سيطر عليه 
اأطراف النزاع؛ ولي�س  اأطراف النزاع؛ لي�س فردًا يف القوات امل�سلحة لأحد  اأحد 

(1) The American Conservative, The Nazis Globalist Liberals Prefer To Ignore, 15 Feb 2022, on the link: https://
www.theamericanconservative.com/articles/the-nazis-globalist-liberals-prefer-to-ig-
nore/ 
(2) Matt Kennard , UK COMMANDERS IN UKRAINE MET NEO-NAZI-LINKED NATIONAL GUARD TO ‘DEEPEN MILI-

TARY COOPERATION , 15 Feb 2022, on the link: https://declassifieduk.org/uk-commanders-
in-ukraine-met-neo-nazi-linked-national-guard-to-deepen-military-coopera-
tion
(3) illiberalism , Far-Right Group Made Its Home in Ukraine’s Major Western Military Training Hub, 21 Sep2021, 

on the link: https://bit.ly/3C9pbYw 

https://declassifieduk.org/uk-commanders-in-ukraine-met-neo-nazi-linked-national-guard-to-deepen-military-cooperation
https://declassifieduk.org/uk-commanders-in-ukraine-met-neo-nazi-linked-national-guard-to-deepen-military-cooperation
https://declassifieduk.org/uk-commanders-in-ukraine-met-neo-nazi-linked-national-guard-to-deepen-military-cooperation
https://bit.ly/3C9pbYw%20
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موفدًا يف مهمة ر�سمية من قبل دولة ل�سيت طرفًا يف النزاع بو�سفه فردًا يف قواتها 
امل�سلحة)1). وجرمت الأمم املتحدة كل مرتزق، وكل من يقوم بتجنيد اأو ا�ستخدام 
اأو متويل املرتزقة، كما حظرت على الدول جتنيدهم وا�ستخدامهم، اإذ ل يتمتع 

املرتزق بو�سع املقاتل اأو اأ�سري احلرب.

لتكري�س  خطوة  الأجانب  املقاتلني  ح�سد  دعوة  مع  اأوروبية  دول  جتاوب  اإن 
الأمن  جمل�س  قرارات  ويخالف  جنيف،  اتفاقية  حترمه  ما  وهو  املرتزقة،  فكرة 
التي ل ت�سمح بنقل املقاتلني اأو اجلماعات املتطرفة، بكل اأنواعها، ميينًا متطرفًا 
اأو اإ�سلمية اأو عرقية، حيث يتم تو�سيف هوؤلء املقاتلني مبجرمي حرب، والذي 

ميكن بدوره اإحداث فو�سى حمل ال�سلح وتداعيات خطرية على الأمن الدويل.

اإن اأوروبا منق�سمة. وبا�ستثناء الدول التي تعاين من »رهاب الرو�س« املر�سي 
مثل بولندا ودول البلطيق، يدرك اجلميع يف اأوروبا تقريبًا اأن اخلطة الأمريكية 
بعد  ما  الأوروبيني يف فرتة  اعتاد معظم  فقد  ومع ذلك،  النتحار.  تعني  لأوروبا 
حتّمل  على  قادرين  غري  وهم  لوا�سنطن،  اخل�سوع  على  الثانية  العاملية  احلرب 
الأوروبيني  القادة  وماكرون وغريهما من  اأحاديث مريكل  وكل  اأمنهم.  م�سوؤولية 
ب�ساأن احلاجة اإلى اإن�ساء جي�س اأوروبي خا�س بهم، وعدم موثوقية الوليات املتحدة 

الأمريكية، مل تف�ِس يف نهاية املطاف اإلى اأية نتيجة.

فيما يتعلق بذلك، حذر الوزير الأول يف اأ�سكتلندا نيكول �ستورجيون من اأن 
الذهاب اإلى منطقة احلرب �سيكون له نتائج عك�سية، بخلف الأفراد الع�سكريني 
مبوجب  للقتال  اخلارج  اإلى  ي�سافر  �سخ�س  اأي  حماكمة  نظريًا  ميكن  املدربني. 

قانون مكافحة الإرهاب يف اململكة املتحدة.

)1) القانون الدويل الإن�ساين، القاعدة )108)- املرتزقة، على الرابط: 

 rule108_rul_v1/docs/ara/ihl-customary/org.icrc.databases-ihl//:https

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule108%20
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule108%20
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كما اأثريت العديد من الت�ساوؤلت من ال�سحف الربيطانية حول قانونية �سفر 
الربيطانيني اإلى اخلارج للقتال يف �سراعات خارجية �سابقة. عام 2014، حذرت 
النيابة العامة الربيطانية من اأن مواطني اململكة املتحدة الذين ذهبوا للقتال يف 
احلرب الأهلية ال�سورية قد يرتكبون جرمية، حتى لو ان�سموا اإلى املتمردين الذين 
يقاتلون للإطاحة بالرئي�س ب�سار الأ�سد)1). وقد اأملح رئي�س الوزراء الربيطاين بوري�س 
جون�سون اليوم اإلى اأن املتطوعني الربيطانيني الذين يتوقون اإلى مواجهة القوات 
الرو�سية لفلدميري بوتني ميكن مقا�ساتهم مبوجب قوانني الإرهاب الربيطانية اإذا 
خرجوا للقتال يف اأوكرانيا. فيما بدا اأن الت�سريحني يناق�سان وزيرة اخلارجية ليز 

ترو�س، التي دعمت الربيطانيني الذين اأرادوا الن�سمام اإلى حركة املقاومة.

اأو  »داخل  الربيطانيني  اجلنود  الربيطاين  اجلي�س  يحذر  ذلك،  غ�سون  يف 
خارج املغادرة« من حمل ال�سلح �سد رو�سيا، ب�سبب خماوف من اأن م�سهد ال�سارات 
الربيطانية قد يوؤدي اإلى ت�سعيد كبري يف ال�سراع، اإذ نقلت �سحيفة »ديلي ميل« 
من�سوًرا على خدمة الر�سائل الداخلية للجي�س جاء فيه: كانت هناك بع�س التغطية 
الإعلمية الأخرية املتعلقة بالرتحيب بالأجانب يف اأوكرانيا للم�ساعدة يف القتال 
�سد رو�سيا. لكي نكون وا�سحني، ب�سفتك ع�سو يف اجلي�س الربيطاين، ل يحق لك 
ال�سفر اإلى اأوكرانيا لدعم ال�سراع امل�ستمر �سد رو�سيا باأي �سكل من الأ�سكال، �سواء 

كنت يف اإجازة اأم ل«)2).

(1) Sky news, Ukraine invasion: Britons ‹willing to die› to defeat Putin›s army as volunteers prepare to travel 

to fight Russian invasion, 1 Mar 2022, on the link: https://news.sky.com/story/ukraine-invasion-
britons-willing-to-die-to-defeat-putins-army-as-volunteers-prepare-to-travel-to-fight-
russian-invasion-12554220
(2) Daily Mail , Boris Johnson hints UK›s ‹Lads› Army› could be treated like TERRORISTS on return from Ukraine, 1 
Mar 2022, on the link: https://www.dailymail.co.uk/news/article-10563685/British-Lads-Army-volunteers-head-
Ukrainian-embassy-sign-fight-Putin.html

https://news.sky.com/story/ukraine-invasion-britons-willing-to-die-to-defeat-putins-army-as-volunteers-prepare-to-travel-to-fight-russian-invasion-12554220
https://news.sky.com/story/ukraine-invasion-britons-willing-to-die-to-defeat-putins-army-as-volunteers-prepare-to-travel-to-fight-russian-invasion-12554220
https://news.sky.com/story/ukraine-invasion-britons-willing-to-die-to-defeat-putins-army-as-volunteers-prepare-to-travel-to-fight-russian-invasion-12554220
file:///C:\Users\jassi\Downloads\www.dailymail.co.uk\news\article-10563685\British-Lads-Army-volunteers-head-Ukrainian-embassy-sign-fight-Putin.html
file:///C:\Users\jassi\Downloads\www.dailymail.co.uk\news\article-10563685\British-Lads-Army-volunteers-head-Ukrainian-embassy-sign-fight-Putin.html
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ا�ستن�ساخ �سيناريو »اجلهاديني« الأفغان

القوات  ملواجهة  تهدف  ل  اأوكرانيا  بت�سليح  الغربية  الأمريكية  الرغبة  هذه 
لتوريط  اأمريكية  اإمنا هي حماولة  الأوكرانية،  الأر�س  اأو منازلتها على  الرو�سية 
الرو�س مب�ستنقع اأوكرانيا، بحيث تطرح �سيناريوهات م�سابهة ملا مت يف اأفغان�ستان، 
جانب  اإلى  للقتال  املتطوعني  و�سول  الأمريكية  املتحدة  الوليات  �سجعت  عندما 
اأفغان�ستان من اأجل مواجهة الحتلل ال�سوفيتي لبلدهم �سنة 1979، اإذ ا�ستمر 
ال�سوفيت �سنة 1992، بل حتى  ان�سحاب  الزمن حتى  الدعم لأكرث من عقد من 

اإ�شقاط احلكومة املوالية ملو�شكو يف الت�شعينيات.

الأف�سل  اخليار  بالوكالة  احلرب  متثل  الأمريكية،  الإدارة  نظر  وجهة  من 
املريح لأمريكا، اإذ ل يكلفها مواجهة مبا�سرة مع رو�سيا، فوا�سنطن اأعلنت حتى 
قبل اندلع احلرب الرو�سية على اأوكرانيا، اأنها لن تر�سل مقاتليها اإلى كييف، وهي 
تخطط -يف نظر من يطرح هذا ال�سيناريوـ لأن ت�ستنزف رو�سيا يف حرب م�ستمرة، 
ل تقوى فيها على احل�سم، واأنها يف �سبيل ذلك، �ستعمل على ثلث واجهات: تقدمي 
الدعم الع�سكري لكييف، وتي�سري و�سول مقاتلني اأجانب لإ�سنادها، وتو�سيع �سلة 
العقوبات القا�سية على رو�سيا ل�سل قدرتها على ال�ستمرار يف احلرب، اأو جلعل 

مهمتها يف اأوكرانيا م�ستحيلة. 

 2 يف  الكونغر�س  اأما  بايدن  جو  الرئي�س  خطاب  من  هذا  ن�ستنتج  اأن  ميكن 
اإذ تعهد باأن يدفع الرئي�س الرو�سي فلدميري بوتني ثمنًا  مار�س )اآذار) 2022، 
الع�سكرية  لو جنحت حملته  الطويل، حتى  املدى  اأوكرانيا على  للحرب يف  غاليًا 
على املدى الق�سري، وخرج بايدن عن الن�س املعد �سلفًا ليقول: »لي�س لديه اأدنى 
فكرة عما ينتظره«)1). وعندما يتحدث بايدن ومن قبله جون�سون عن احلاجة اإلى 

)DW (1، بايدن: »الديكتاتور الرو�سي« �سيدفع ثمنًا باهظًا حلربه على اأوكرانيا، 2 مار�س )اآذار) 2022، على الرابط:

https//:bit.ly3/hC4jjk 

https://bit.ly/3hC4jjk%20
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فر�س تكاليف على رو�سيا واإثبات اأن غزوها مل يكن ناجحًا، فقد ل يتحدثان فقط 
ا عن التكلفة الب�سرية يف �سكل اأرواح  عن التكلفة القت�سادية للعقوبات، ولكن اأي�سً

اجلنود الرو�س على املدى البعيد.

و�سبق اأن ملحت اإليه ال�سيا�سية والدبلوما�سية الأمريكية هيلري كلينتون يف 
الأول من مار�س )اآذار) 2022، حيث اأ�سادت بالطريقة التي طرد بها املتمردون 
امل�سلحون يف اأفغان�ستان رو�سيا من اأفغان�ستان يف الثمانينيات. واأ�سافت اأنه يتعني 
على الوليات املتحدة ال�ستمرار يف تزويد اأوكرانيا بالأ�سلحة ملوا�سلة قتال رو�سيا. 
الأوكراين  للجي�س  كافية  ع�سكرية  اأ�سلحة  توفري  علينا  يجب  اأنه  »اأعتقد  وقالت: 

واملتطوعني، وعلينا اأن نحافظ على ت�سديد اخلناق«)1).

على الرغم من اأن هيلري اأثنت ب�سكل ملئم على »املتمردين ذوي الدوافع 
)الحتاد  رو�سيا  لإجبار  املجاهدين،  با�سم  واملعروفني  اأفغان�ستان،  يف  العالية« 
تلك  اأن  تذكر  اأن  ن�سيت  فاإنها  اأفغان�ستان،  من  اخلروج  على  اآنذاك)  ال�سوفيتي 
اجلماعات هي نف�سها التي �سكلت منظمات اإرهابية مثل طالبان والقاعدة اللتني 
الأفغاين  ال�سعب  ودفع  متطرفة،  قاحلة  اأر�س  اإلى  النهاية  يف  اأفغان�ستان  حولتا 
ثمنا باهظا للحرب فيما مات ما ل يقل عن مليون اأفغاين، واأ�سبح خم�سة مليني 

لجئني يف باك�ستان واإيران، ونزح مليني اآخرون يف بلدهم. 

اإن منوذج تطوع الأجانب للدفاع عن دول اأخرى مت تطبيقه كذلك يف التجربة 
الذين  والإرهابية،  املتطرفة  للجماعات  اآمنة  توفري ملذات  ونتج عنه  ال�سورية. 
اأنها  الف�سائل  هذه  معظم  اأثبتت  الأ�سد.  ب�سار  بحكومة  للإطاحة  ي�سعون  كانوا 
اإ�سلمية راديكالية ولي�ست من دعاة القيم الدميقراطية الغربية، وانتهى الأمر 

(1) MSNBC, Video interview with Hillary Clinton, 1 Mar 2022, on the link: https://twitter.com/i/sta-
tus/1498490752065757184

file:///C:\Users\jassi\Downloads\twitter.com\i\status\1498490752065757184
file:///C:\Users\jassi\Downloads\twitter.com\i\status\1498490752065757184
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بالكثري من الأموال والأ�سلحة يف اأيدي جبهة الن�سرة ون�سطاء متطرفني اآخرين، 
وظهر اأخطر تنظيم ارهابي امتد عنفه اإلى كافة دول العامل، فما زالت العديد من 
الدول تعاين من خطر داع�س ف�سًل عن الذئاب املنفردة التي عادت اإلى دولها 

وهي حتمل فكر وعنف التنظيمات الإرهابية.

يطرح القيا�س الأفغاين ال�سوري، اأ�سئلة مهمة للحرب اجلديدة يف اأوكرانيا. 
ما الدولة اأو الدول التي �شتكون الراعي يف اخلطوط االأمامية؟ هل هم م�شتعدون 
لتحمل حرارة رو�سيا؟ ما مقدار الدعم الذي �ستقدمه الوليات املتحدة والناتو؟ 
هل ي�سعل التمرد �سراعا اأو�سع، وهل ميكن احتواوؤه؟ هل الأوكرانيون م�ستعدون 

لدفع الثمن؟

املخاطر املحتملة من خطوة �سيطنة املدنيني وا�ستدعاء املرتزقة

هذا النموذج -فتح باب التطوع للدفاع عن اأوكرانيا- ل �سك اأنه ل يب�سر بو�سع 
نهاية �سريعة لل�سراع، اإذ ي�سري اإلى تبني القيادة الأوكرانية ل�سيناريو جر اجلي�س 
الرو�سي اإلى حرب مدن و�سوارع لتحييد القدرة اجلوية وال�ساروخية، والدخول يف 
حرب طويلة ت�ستنزف رو�سيا وتغرقها يف م�ستنقع جديد، وقد يكون هذا ال�سيناريو 

هو ذاته الذي تريده الوليات املتحدة؛ كونها اأكرث الراغبني باإ�سعاف مو�سكو.

ت�سليح )مقاتلي  تيد جالني كاربنرت يف مقال »ملاذا �سيكون  حول هذا يقول 
وا�سنطن يف حماولة فح�س  اإن جتربة  �سيئة حقًا«:  فكرة  الأوكرانيني  املقاومة) 
الف�سائل يف دول اأخرى ل�سمان دعم اأمريكي مماثل لي�ست جتربة م�سجعة، اإن 
اأو  اأفغان�ستان  من  النهاية  يف  ت�ستفد  مل  الأفغانية  للمقاومة  وا�سنطن  م�ساعدة 
الوليات املتحدة، كما اأحرجت الوليات املتحدة نف�سها، وعّر�ست القيم الأمريكية 
للخطر ب�سكل كامل من خلل دعم عملء اأجانب ل ي�ستحقون، وحتى بغي�سني، يف 
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حروب بالوكالة �سد الأنظمة التي و�سفها �سناع ال�سيا�سة الأمريكيون باخل�سوم. 
يقودها  التي  ال�ستبدادية  يونيتا  ومنظمة  كونرتا  نيكاراغوا  اأمثال  دعم  يكن  مل 

جونا�س �سافيمبي يف اأنغول م�سدر فخر للوليات املتحدة)1).

عن  للدفاع  الو�سائل  كافة  با�ستخدام  اأوكرانيا  اأحقية  جدلية  عن  بعيدًا 
كامل  على  جهنم  لأبواب  فتح  هو  الباب  هذا  فتح  اأن  اإل  وا�ستقللها،  �سيادتها 
القارة االأوروبية، حيث اإن �شقوط اأ�شلحة خطرية مثل �شواريخ »�شتينغر« امل�شادة 
للطائرات يف اأيدي املقاتلني يهدد اأوروبا بالكامل؛ لإمكانية انتقال الأ�سلحة عرب 
احلدود وا�ستخدامها يف ا�ستهداف طائرات مدنية، مما يزيد من �سيوع اجلرمية 

يف اأوروبا.

قد تنتهي احلرب بالوكالة يف و�سط اأوروبا، مع ت�سليح الوليات املتحدة وحلفاء 
الناتو ملقاتلي املقاومة الأوكرانية، بكارثة. هناك اجتاه على املدى الق�سري للرتكيز 
على املوقف الأخلقي الأعلى، وهو اأنه من الأف�سل دائًما م�ساعدة املدافعني �سد 
اإذا كان ذلك يف م�سلحة ال�سعب الأوكراين،  املعتدين. لكن يجدر الت�ساوؤل عما 
وما اإذا كانت الأ�سلحة الإ�سافية تطيل اأمد حرب كان من املمكن اأن تنتهي ب�سرعة 

اأكرب يف ظل ت�سوية تفاو�سية. 

اأحد املخاوف الأخرى، يتمثل يف اأن النق�سامات ال�سيا�سية الداخلية قد توؤدي 
اإلى اندلع اأعمال عنف من جانب امليلي�سيات امل�سلحة. وميكن اأن ت�ستغل مو�سكو 
ل�ستقرار  مزعزع  تهديد  اإلى  القومية  امليلي�سيات  وحتول  هذه،  ال�سعف  نقطة 
احلكومة، الآن ولحقًا. مع توقعات بن�سوب حرب �سعبية طاحنة يف اأوكرانيا، مبا 
يف ذلك ال�سراع الأهلي بني موالني لرو�سيا واأوكرانيني مناه�سني لرو�سيا، ميكن 

اأن يكون لها تداعيات رهيبة على املدى الطويل. 

(1) Ted Galen Carpenter , Why arming Ukrainian ‘resistance fighters’ would be a really bad idea , 23 Feb 2022, 

on the link: https://responsiblestatecraft.org/2022/02/23/why-arming-ukrainian-resis-
tance-fighters-would-be-a-really-bad-idea 

https://www.amazon.com/Gullible-Superpower-Support-Democratic-Movements/dp/194442492X/ref=tmm_hrd_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1643152630&sr=1-7
https://responsiblestatecraft.org/2022/02/23/why-arming-ukrainian-resistance-fighters-would-be-a-really-bad-idea%20
https://responsiblestatecraft.org/2022/02/23/why-arming-ukrainian-resistance-fighters-would-be-a-really-bad-idea%20
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من جهة اأخرى ميكن لهذه اجلماعات »اأن تتحول ب�سرعة اإلى مترد لمركزي 
يف اأجزاء كثرية من البلد، وبعد النتهاء من ت�سفية احل�سابات وال�سراع على 

النفوذ، �ستبداأ هذه العنا�سر يف ا�ستهداف املواطنني العاديني.

فيما تثار خماوف عن م�سري املقاتلني الأجانب بعد انتهاء احلرب وعودتهم 
ن�ستذكر  اأن  يجب  فيما  الدول،  لهذه  مكلفة  �ستكون  اأنها  املتوقع  فمن  لبلدهم، 
باأن اأوروبا ما زالت تعاين من تبعات عودة مقاتلني من مواطنيها الذين ان�سموا 
كمرتزقة حلروب يف اخلارج )مثل �سوريا والعراق) اأو مع تنظيمات اإرهابية، كما 

يحدث يف خميم الهول وخميمات داع�س يف �سرق �سوريا.

من جهة اإن�سانية، فاخللفيات الجتماعية والتعليمية والثقافية املختلفة التي 
مع  ال�سلمي  للتعامل  توؤهلهم  ل  الأغلب  والتي يف  الأجانب،  املقاتلون  اإليها  ينتمي 
اأ�سرى احلرب واجلرحى وغريها من امل�سائل املتعلقة بقواعد اجليو�س النظامية، 
لي�سوا  لأنهم  ي�سعب حما�سبة مقرتفيها  رهيبة  انتهاكات  عنه  تنجم  قد  ما  وهو 

جنودًا.

اأما املخاطر املحلية على نطاق اأوكرانيا، فتكمن املخاوف من جلب مقاتلني 
اأو وطنية  نبيلة  لي�ست لديهم دوافع  الغالب  اأن هوؤلء يف  اأوكرانيا يف  اإلى  اأجانب 
اإجرامية،  الأ�سا�س عنا�سر  املال، وهم يف  بحثا عن  للقتال  يذهبون  بل  للحرب، 
والتي  اخلا�سة،  الأ�سلحة  ملكية  على  ي�سجع  اجلهد  هذا  اأن  من  القلق  يثري  مما 

تنطوي على خماطر يف اجلرمية والنتحار والعنف املنزيل. 

التقييم

الرو�سي  الغزو  حول  مكثفة  دعاية  من  حاليًا  املتحدة  الوليات  به  تقوم  ما 
وا�ستخدام  املتحدة،  الأمم  ومبادئ  الدولية  املواثيق  كافة  على  مو�سكو  وخروج 
القوة الع�سكرية لق�سم اأرا�سي دولة جارة، هذه الدعاية اإذا ما ترافقت فعليًا مع 
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فتح الباب لدخول الأجانب اإلى اأوكرانيا، يكون العامل اأمام اإعادة مكررة للنموذج 
الأفغاين الذي مل ينتج عنه �سوى تدمري اأفغان�ستان وغرقها يف م�ستنقع الإرهاب 
حتى يومنا هذا، وت�سدير الآلف من الإرهابيني اإلى خمتلف دول العامل، ف�سًل 

عن تفريخ تنظيمات عديدة يف مقدمتها تنظيم داع�س.

نتائج عك�سية  اإلى  الأمريكي  الع�سكري  التدخل  يوؤدي  الأحيان  ويف كثري من 
حتى لو قبل املرء اأهداف الوليات املتحدة ومربراتها، وبدًل من حل جذور النزاع 
وزيادة  الف�سائل  ا�ستقطاب  اإلى  مييل  فاإنه  اجلذرية،  القت�سادية  اأو  ال�سيا�سية 
قائمة  يف  اأخرى  مرة  للظهور  نف�سها  البلدان  ومتيل  البلد،  ا�ستقرار  زعزعة 

تدخلت القرن الع�سرين.

اأوروبا اليوم اأمام حتد حقيقي، فاإذا ما �سمحت بهذا ال�سيناريو و�سهلت عبور 
الأجانب اإلى الأرا�سي الأوكرانية، فهي ت�سع قنبلة موقوتة يف قلب القارة �ستنفجر 

يف وجهها بعد اأن يهداأ غبار املعركة الرو�سية- الأوكرانية.

وع�سكري  �سيا�سي  م�ستوى  على  الأملاين  للموقف  ونوعي  كبري  حتول  هنالك 
�سبه  �سيا�ستها  من  اأملانيا  اأخرجت  اأوكرانيا  اإلى  فتاكة  اأ�سلحة  فاإر�سال  اأمني، 
ت�سهد منعطفًا جديدًا يف �سيا�ساتها  اأوروبا  اأملانيا ودول  اأن  احليادية، مما يعني 
اخلارجية، وا�ستنزاف اأوروبا لي�س يف اقت�ساداتها واإمنا يف دفاعاتها، عرب التوجه 

نحو الإنفاق الع�سكري على ح�ساب التنمية القت�سادية.
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