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 روسيا: ال نستبعد فرض "السيطرة الكاملة" على أكبر مدن أوكرانيا 

أعلككككن الككككرملينن اأثنككككينن أن القكككيي الروسكككك   كككد يسككككيطر  سككككاي نيككككو/ عربيكككة 

علكككى المكككدن ايوكرانيكككة الكبكككربن مكككع ت دمكككم باتقكككار عكككدد مكككن المراكككك/ ال  كككرية 

يتكككككري بيسككككككو، ال ككككك  يينن أن وأفكككككاد النكككككاطر باسككككك  الككككككرملين دم.الرئيسكككككية

يس الروسككككك  فرديميكككككر بكككككوتن "أعطكككككى أوامكككككر لرمتنكككككا  عكككككن أي  قكككككو  الكككككرئ

المككككككدن الكبككككككرب نلككككككرا دلككككككى أن ال سككككككائر المدنيككككككة سككككككتكون مباشككككككر علككككككى 

لكنككككم أ ككككا، أن "و/ارة الككككدفا  ال تسككككتبعد ا تمككككا  و ككككع مككككدن كبككككرب ."كبيككككرة

ت كككككد  أن وأ كككككا، الم."ت كككككر سكككككيطرت،ا الكاملكككككةن مكككككع  كككككمان أمكككككن سككككككان،ا

نككككال تعليمككككار بعككككد  التسككككر  ال ت ككككا  المككككدن الكبككككربن بمككككا في،ككككا كييكككك،ن ين  

 ن سيستغلون ذلل. نال م اتلي

 

 بيسكو،: روسيا ال ت تاج دلى ن ائح من استراتيقيين أمريكيين 

 كككرل المت كككد  باسككك  الككككرملين بكككحن موسككككو ليسكككر ب اقكككة دلكككى  روسكككيا اليكككو  

فكككك  يوفوسككككرفيا السككككاب ة والشككككر  توقيككككم ممككككن  ككككاموا بعمليككككار دون ر مككككة 

وتككككابع بيسكككككو، أن روسككككيا ال ت تككككاج دلككككى توقيككككم ممككككن .ايوسككككط وأفغانسككككتان

اشكككككت،رر عمليكككككات،  فككككك  تلكككككل البلكككككدان بال سكككككوةن وأ كككككا،  كككككائر: "دن العكككككال  

بحسككككككرر يعككككككر،  سككككككوة أسككككككلوال السككككككلطار ايمريكيككككككة التكككككك  ال ت ككككككع يروال 

يككككع يتككككذكر ال  كككك، المكثكككك،  يمككككة مككككن أقكككك  ت  يككككر أ ككككداف،ان والقمالمككككدنيين 

ا السككككاب ةن وال،قمككككار ال ككككارو ية علككككى وسككككط بلغككككرادن وال كككك ايا ليوفوسككككرفي

المتعككككددة فيككككر المبككككررة فكككك  دو  الشككككر  ايوسككككطن والقككككرائ  التكككك  ارتكبككككر علككككى 

عامككككا  فكككك  أفغانسككككتانن عنككككدما  تكككك  مئككككار ايشكككك ا  فكككك  أعككككراس  20مككككدار 

 ية ب ربة وا دة".ومباٍن سكن
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 السرل ول  نطلال مساعدة ال ين  نا ما يك   منالكرملين: لدي

علككككى الككككرف  مككككن ن كككك  ال ارقيككككة ال ككككينية اليككككو  االثنككككين ت ككككدي  أي   العربيككككة

ة أن مكككككا أشكككككيع فككككك  مسكككككاعدار عسككككككرية أو ا ت كككككادية دلكككككى روسكككككيان معتبكككككر

السكككككاعار الما كككككية  كككككو   كككككذر المسكككككحلة أ بكككككار م كككككللة تروق،كككككا واشكككككنطنن 

ف ككككد أكككككد النككككاطر باسكككك  الكككككرملين .عينككككم كككككررر موسكككككو اليككككو  أي ككككا  المو كككك،

دميتككككري بيسكككككو، لل كككك افيينن اليككككو  االثنككككين أن روسككككيا لككككدي،ا مككككا يك كككك  مككككن 

كمككككا شككككدد .أوكرانيكككا المكككوارد العسكككككرية مكككن أقكككك  دتمكككا  عمليات،ككككا العسككككرية فكككك 

 على أن بردر ل  تطلال بحي شك  من ايشكا  مساعدار عسكرية من بكين.

 

 تقنيد المرت/ ة  الروسية تدفع كيي، لو ،   ي ة: ال ربة ال ارو ية

"د/فسككككتيا"ن دن سككككلطار أوكرانيككككا أو  ككككر تقنيككككد  الككككر  كككك ي ة   روسككككيا اليككككو 

ووف ككككا لل كككك ي ةن تكككك  .المتطككككوعين ايقانككككال فكككك  فيلككككر الككككدفا  اأ ليمكككك  الككككدول 

ات كككاذ  كككذا ال ككككرار بعكككد أن تمكككككن القكككيي الروسكككك  ب كككربة  ككككارو ية مكككن  تكككك  

ونو ككككككر .فكككككك  أ ككككككد ال واعككككككد بغككككككرال أوكرانيككككككامرت/ ككككككة أقنبيككككككا  180ن ككككككو 

لمعلومككككار  ككككو  تعليككككر تقنيككككد الم ككككاتلين ال رنسككككيين ال كككك ي ةن بحنككككم تكككك  تحكيككككد ا

علككككى وقككككم ال  ككككو ن مككككن قانككككال المككككدعو  وفككككو بيليقرينكككك ن و ككككو أ ككككد 

وشككككككدد  .المنلمككككككين الرئيسككككككيين لتقنيككككككد المرت/ ككككككة ودرسككككككال،  دلككككككى أوكرانيككككككا

 ن قانال سلطار كيي،.المذكور على أن  ذر المبادرة قاءر م
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 روسيا تستحن، ت دير ال مح من موانئ،ا على الب ر ايسود

أفكككككاد م للكككككونن يكككككو  االثنكككككينن بكككككحن روسكككككيا اسكككككتحن ر  سككككككاي نيكككككو/ عربيكككككة 

تكككدريقيا ت كككدير ال مكككح مكككن مكككن موانئ،كككا عككك  الب كككر ايسكككودن علكككى الكككرف  مكككن 

عسكككككرية  وبككككدأر روسككككيا  ملككككة.  ككككو   ركككككة المر ككككة فكككك  ب ككككر  /و، لل يككككود

فبرايككككرن بنككككاء علككككى أوامككككر الككككرئيس   24  ايرا كككك  ايوكرانيككككان يككككو   ا ككككة فكككك 

ون لككككر رويتككككر/ عككككن شككككركة ديكككككار لرستشككككارار ال/راعيككككة فكككك  .فرديميككككر بككككوتن

مككككذكرة "ال ككككادرار مسكككككتمرة مككككن قميككككع مكككككوان   ت ككككدير ال بككككوال  ال مكككككس 

ة قككككدان وأ ككككافر أن أسككككعار ال مكككح الروسكككك  ال تكككك/ا  مت لبكككك ."علكككى الب ككككر ايسككككود

بالمئككككةن  12.5 تككككوب البككككروتين فيككككم مشككككيرة دلككككى أن سككككعر ال مككككحن الككككذي يبلكككك  م

دوالرا للطككككن مككككن مككككوان  الب ككككر  415للتسككككلي  علككككى ل،ككككر السكككك ينة  فككككوال  بلكككك  

ركة استشككككارار أ ككككربن وذكككككرر سككككوفكونن و كككك  شكككك  .مككككارس 11ايسككككود فكككك  

لككككر   ألكككك، طككككن مككككن ال مككككح 400أن المككككوان  الروسككككية علككككى الب ككككر ايسككككود  م 

 ايسبو  الما  ن وأن الس ن كانر تد   وت رج من الموان   نال.

 

 روسيا تعلر على "درسا   وار   ل سر " دلى أوكرانيا 

 الككككر و/ارة ال ارقيككككة الروسككككيةن اأثنككككينن دن موسكككككو ال  سكككككاي نيككككو/ عربيككككة 

تككككككرب مبككككككررا أرسككككككا   ككككككوار   ككككككل سككككككر  تابعككككككة ل مكككككك  المت ككككككدة دلككككككى 

عكككككن بيكككككوتر دليتشكككككي، مكككككدير ددارة عكككككر  الروسكككككية ون لكككككر وكالكككككة اأ.أوكرانيكككككا

المنلمككككار الدوليككككة بككككو/ارة ال ارقيككككةن  ولككككم دنككككم "ال توقككككد  اقككككة ل ككككوار   ككككل 

وطر ككككر  ككككوب دوليككككة فكككككرة نشككككر ."السككككر  ين روسككككيا تسككككيطر علككككى الو ككككع

 كككر  كككوار ل  كككل السكككر  فككك  أوكرانيكككان فككك  مسكككعى أن،كككاء ال كككرال التككك  بكككدأر أوا

 سكري روس  كاسح.فبراير الما   ب،قو  ع
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  لي، وثير لبوتين:  رال أوكرانيا ال تسير بالسرعة الت  نود ا 

ء الككككرئيس الروسككككك  فرديميكككككر  ككككا  وا كككككد مكككككن أوثككككر  ل كككككا  ايوسكككككطالشككككر  

بكككككوتين دن العمليكككككة العسككككككرية التككككك  تن كككككذ ا روسكككككيا فككككك  أوكرانيكككككا ال تسكككككير 

آلن مككككن بالسككككرعة التكككك  أراد ككككا الكككككرملين فكككك  أ ككككوب اعتككككرا، علنكككك   تككككى ا

عكككككك/ا فيكتككككككور و.موسككككككو بككككككحن ايمككككككور ال تسكككككير وف ككككككا  لل طككككككة المو كككككوعة

 ككككداس ترأسككككم  /ولوتككككو،ن رئككككيس ال ككككرس الككككوطن ن فكككك  كلمككككة أل ا ككككا  ككككر 

بطريككككرل الكنيسككككة ايرثوذكسككككية كيريكككك  أمككككس اي ككككد اأي ككككا  ايبطككككح مككككن المتو ككككع 

مككككررا  دلكككى مكككا  كككا  دن،كككا  كككوب أوكرانيكككة يمينيكككة متطرفكككة ت تبككك   لككك، المكككدنيينن 

 ات،اما  شائعا  بين المسؤولين الروس.

 

الس ير ايمريك  بايردن يطلال من  ناة م لية الت لي  من ن   أ بار  

 ""روسيا اليو " و"سبوتنيل

طلكككككال السككككك ير ايمريكككككك  فككككك  ايردن  نكككككري ووسكككككترن بشكككككك   روسكككككيا اليكككككو  

ُو كككك، بحنكككككم  ككككريح ووا كككككحن ت ليكككك  مشكككككاركة اي بككككار الروسكككككية و  و كككككا 

وذككككككرر  وكالكككككة عمكككككون اأ باريكككككة أن رئكككككيس .روسكككككيا اليكككككو  وسكككككبوتنيل نكككككاة 

البعثككككة الدبلوماسككككية ايمريكيككككة فكككك  ايردن  ككككا   ككككر  م ابلككككة مككككع  نككككاة "رؤيككككا" 

التل /يونيككككة: "سككككحكون سككككعيدا للغايككككة برؤيككككة مشككككاركة أ كككك  علككككى  نككككاتك  لروسككككيا 

لككككى الككككرف  مككككن ذلككككلن دنككككم شككككر، علككككي  أن أتواقككككد اليككككو  وسككككبوتنيل ولكككككن ع

 معك ."
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بكين تدعو الواليار المت دة مقددا لتو يح   ي ة أنشطت،ا العسكرية  

 البيولوقية ف  أوكرانيا 

شكككككدد المت كككككد  باسككككك  و/ارة ال ارقيكككككة ال كككككينية تشكككككاو لككككك   سكككككيا اليكككككو  رو

تشكككككيان علكككككى  كككككرورة أن تو كككككح الواليكككككار المت كككككدة بشكككككك  كامككككك    ي كككككة 

وفككك  .مكككا فككك  ذلكككل فككك  أوكرانيكككاأنشكككطت،ا العسككككرية والبيولوقيكككة فككك  ال كككارجن ب

معككككرض تعلي ككككم علككككى ت ككككارير  ككككو  أنشككككطة معامكككك  بيولوقيككككة فكككك  أوكرانيكككككا 

تمول،ككككا الواليككككار المت ككككدةن  ككككا  تشككككاو فكككك  دفككككادة  كككك  ية اليككككو  االثنككككين: "دذا 

كانككككر الواليككككار المت ككككدة تريككككد دثبككككار  ككككد  أنشككككطت،ان فلمككككاذا ال ت ككككتح  ككككذر 

وأ ككككا، ."؟مككككن  بكككك   بككككراء دوليككككين الم تبككككرار البيولوقيككككة للت تككككيي المسككككت  

المسككككؤو  ال ككككين  ان النشككككاط العسكككككري البيولككككوق  فكككك  أوكرانيككككا  ككككو م ككككدر 

 لككككر للمقتمككككع الككككدول ن مشككككيرا دلككككى أنككككم وف ككككا للمعلومككككار التكككك  تكككك  نشككككر ا 

بككككرار البيولوقيككككة فكككك  أوكرانيككككا بنككككاء علككككى طلبككككار مككككؤ ران تعمكككك  عشككككرار الم ت

مليكككككون دوالر  200  كككككر ا الكككككذي أنوتكككككابع: "مككككك .مكككككن و/ارة الكككككدفا  ايمريكيكككككة

عليككككم؟ مككككا  كككك  مسككككببار ايمككككراض التكككك  درسككككت،ا الواليككككار المت ككككدة؟"ن وأشككككار 

دلككككى أن السكككك ارة ايمريكيككككة فكككك  أوكرانيككككا  ككككذفر كافككككة الوثككككائر ذار ال ككككلة مككككن 

 ون ن متسائر "ما الذي ي اولون د  اءر؟".مو ع،ا األكتر

 

طن لل  و  على تنا/الر الغارديان: الرياض وأبو لب  ت اومان واشن

  ط.. لكن للعبة  دود م اب  الن

 الكككككر  ككككك ي ة ”الغارديكككككانض دن البيكككككر ايبكككككيض  كككككو فككككك   ال كككككدس العربككككك   

مواق،كككة مكككع كككك  مكككن اأمكككارار والسكككعودية ل ككك  أ/مكككة الطا كككة العالميكككة فككك  لككك  

ال ككككرال المسككككتمرة بحوكرانيككككا. وقككككاء فكككك  ت ريككككر أعككككدر مراسككككل،ا فكككك  الشككككر  

، ومراسككككل،ا فكككك  واشككككنطن قوليككككان بككككورفر أن ال ككككر، ايوسككككط مككككارتن شككككولو

لبككك  والريكككاض ال  كككو  علكككى م اي كككة كبيكككرة مكككع  يعنككك  م اولكككة كككك  مكككن أبكككو

 .واشنطن
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وأ ككككافر أن الككككرئيس قككككوي بايككككدن   كككك  علككككى دعكككك  مككككن المعل ككككين بسكككككبال 

مو  ككككم المتشككككدد مككككن روسككككيان لكككككن أسككككعار الككككن ط باتككككر وا عككككا فكككك  الواليككككار 

ال ككككدمة دال أنككككم يواقككككم م اومككككة مككككن  لي ككككين المت ككككدة ف،ككككو ي ككككاو  ت  يكككك، 

ولككك  يسكككتقال ولككك  الع،كككد السكككعودي م مكككد بكككن م،مكككين لكككم فككك  الشكككر  ايوسكككط. 

سكككلمان والشكككي  م مكككد بكككن /ايكككدن ولككك  ع،كككد أبكككو لبككك ن لكككدعوار البيكككر ايبكككيض 

الت كككد  عبكككر ال،كككات، مكككع الكككرئيس بايكككدنن و كككو سكككيناريو لككك  يككككن مت كككورا فككك  

بايكككككدن لل  كككككو  علكككككى مسكككككاعدة البلكككككدين مكككككن  اأدارة السكككككاب ة. وت،كككككد، ددارة

 كككر  /يكككادة معكككدالر دنتكككاج الكككن ط. وتعتبكككر  أقككك  /يكككادة ال كككغط علكككى روسكككيا مكككن

أبكككو لبككك  والريكككاض مكككن كبكككار م كككدري الكككن ط وب كككدرار عاليكككة يمككككن أن ت  ككك، 

ايثككككر علككككى المسككككت،لكين ايمككككريكيين مككككن  ككككر  ت  ككككيض أسككككعار الككككن ط و بكككك  

ن،ايككككككة العككككككا  والتكككككك  ت،ككككككدد ب سككككككارة موعككككككد االنت ابككككككار الن كككككك ية فكككككك  

وي ككككككي، الكاتبككككككان أن العر ككككككار  الككككككديم راطيين سككككككيطرت،  علككككككى الكككككككونغرس.

ايمريكيكككة مكككع الشكككر  ايوسكككط فككك  أدنكككى  االت،كككان ولككك  تشككك،د مثل،كككا فككك  الع كككر 

ال كككدي ن لكككذا فكككقن  نكككال ت كككديرار بكككحن  كككذا سكككيؤدي دلكككى دعكككادة النلكككا  اأ ليمككك  

ال يمككككن الر كككان مكككن .ريكككاض وأبكككو لبككك بطري كككة ت كككال فككك  م كككل ة كككك  مكككن ال

يل،رف ككككال الكثيككككرين فكككك  واشككككنطن  طككككر، وا ككككد علككككى بككككوتين ن سككككمن ولكنككككم

 .للمو كككك، السككككعودي. ويقعل،كككك  يب ثككككون عككككن ر ككككان علككككى ديككككران بككككدال مككككن ذلككككل

 وعبر البلدان عن أن،ما يريدان ال  و  على ثمن كبير.

 

للتشككككاور بككككين مستشككككار الككككرئيس ايوكرانكككك : الم او ككككار تو  ككككر  الق/يككككرة نككككر 

 فد. مقموعار العم  ال رعية وتستحن،

مقلكككس الكككدوما: يوتيكككوال  كككد يواقكككم ال لكككر الكامككك  فككك  روسكككيا دذا   الق/يكككرة نكككر

 استمر ف  المشاركة ب رال المعلومار  د موسكو.

نائككككال و/يككككر ال ارقيككككة الروسكككك : أوكرانيككككا تقنككككد م ككككاتلين مككككن  الق/يككككرة نككككر 

 بمساعدة الغرال.  تنلي  الدولة وتنليمار أ رب ف  سوريا
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امترل الب ر ايسود وال،يمنة على السويد وبولندا.. و ايا اأمبراطور  

 بطرس ايكبر الت  يسعى بوتين دلى ت  ي ،ا 

 

 الق/يرة نر  أيوالم مد شعبان 

عا ككككمة روسككككيا اليككككو ن وفكككك  الثلكككك  اي يككككر مككككن ال ككككرن السككككابع  فكككك  موسكككككون

 ائيكككك  رومككككانو،ن  ككككامس عشككككرن ُولككككد بطككككرس ألكسككككيي يتي  ألككككيكس ايو   مي

 ن الككككذي سككككيُعر، فيمككككا بعككككد بحنككككم أ كككك  وأعلكككك  1725-1672 يا ككككرة روسككككيا  

ع  يا ككككككرة الككككككبرد ن وبككككككان  ن، ككككككت،ا ال ديثككككككةن وُمطككككككو  ر مسككككككيرت،ان وموسكككككك  

ا وأوروبكككككككان وُمنشككككككك  عا كككككككمت،ا القديكككككككدة "سكككككككان قغرافيت،كككككككا فككككككك   سكككككككي

ن بطرسككككبرو"ن ووا ككككع دسككككتراتيقيت،ا بو كككك ،ا  ككككوة عالميككككة مككككؤثرةن وأ و  مككككك 

ن  كككككذين  علكككككى الب كككككرين ايسكككككود والبلطيكككككر مكككككن العثمكككككانيين  انتككككك/  للكككككروس م 

 كككككوة الشككككككيمةن وسككككك ل الكككككدماءن وو شكككككية والسكككككويديين. رقككككك  قمكككككع بكككككين 

اسكككك ن والم،ككككارة العسكككككريةن والطمككككول المعاملككككة مككككن ق،ككككةن وبككككين الككككذكاء السي

 .العمران  وال ناع  وال رب  على الق،ة اي رب

وعككككا مككككن البدائيككككة وال،مقيككككةن ن كانككككر روسككككيا تعككككيي ن بككك  ع،ككككد بطككككرس ايكبككككر

  اسككككككتطا  تو يككككككد 1488 كككككك يح أن قككككككدار دي ككككككان الرابككككككع "الر يككككككال"  ر 

كانكككككر  دمكككككارار الكككككروس المت كككككارعة والمت ر كككككة بكككككين موسككككككو وكييككككك،ن التككككك 

ن مكككن  تكككدين بالتبعيكككة المطل كككة لن كككوذ المغكككو  المسكككلمين  ككككا  روسكككيان كمكككا تمككككا

  فكككك  روسككككيا عككككدا  انيككككة تتككككار ال ككككر ن لكككككن د  ككككا  معلكككك   انيككككار المغككككو

 .طمو ار ال  يد تقاو/ر ت ورار القد بمرا   كبيرة

تسككككاء  ال يلسككككو، ال رنسكككك  فككككولتير ذار مككككرة: مككككا ال طككككوار التكككك  انت كككك  ب،ككككا 

النكككاس مكككن ال،مقيكككة دلكككى المدنيكككة؟ و كككد أثارتكككم ش  كككية ال ي كككر بطكككرس ايكبكككر 

،ن وككككككا ن فردريكككككل الثكككككان  ملكككككل ورأب في،كككككا دقابكككككة  يكككككة عكككككن تسكككككاؤلم اآلنككككك 

بكككككا  كككككو اآل كككككر 1786-1712بروسكككككيا  منكككككاطر شكككككر  وشكككككما  ألمانيكككككا      ُمعق 

عا ككككرر بطككككرس ايكبككككرن  يكككك   ككككا  عنككككم: "ل ككككد كككككان الملككككل الو يككككد المككككتعل    بم

عم ف سككككالن بكككك  كككككان ي ،كككك  قميككككع العلككككو     ككككان لكككك  يكككككن  ككككاك  وطنككككم ومشككككر  
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 بيكككككران وا ت كككككاديا  الب ريكككككة ف،مكككككا تامكككككان وككككككان معماريكككككا وقرا كككككان وُقنكككككديا

بارعككككام ولكككك  يعككككو/ر دال تعلككككي  أ كككك   مقيككككة و ككككراوة  ليكككككون المثكككك  لقميككككع 

 .[1]"لولالم

فكككك  بدايككككة  كمككككمن أُرفكككك  بطككككرس علككككى أن ي ككككك  مككككع أ يككككم المككككريض مككككن ايال 

 ن ولكككككككن أ كككككر دي ككككككان الشككككك ي ة  ككككككوفيا أرادر أن 1696دي كككككان ال كككككامس  ر 

ةن علككككى م اليككككد ايمككككور كاملكككك  يككككون ال ككككك  ي ي،ككككا ول،ككككا مككككن بعكككدرن وأن تسككككيطر

وكانككككر مدعومككككة فكككك  ذلككككل بككككال رس ال ي ككككري ال ككككا  فكككك  الكككككرملينن و ككككين 

ر "ذبكككح  ن بطكككرس ايكبكككر مكككن ارت كككاء ال كككك  بواسكككطة أعوانكككم ومؤيديكككمن  كككرا تمككككا

 اميككككة موسككككككو بلكككككذة سككككادية و سكككككوة" كمكككككا ي كككك، بعكككككض المكككككؤر ين. ككككككان 

ن طككككرا/ دي ككككان بطككككرس كمككككا ي كككك م المككككؤرا الشكككك،ير و  ديورانككككر "رقككككر مكككك 

نكككم مكككرلن توا كككا دلكككى الت  كككر ولكنكككم ي سكككد الغكككرال  ال علكككى لطائ كككم الر يكككال ولك

وفنونككككم بكككك  علككككى قيوشككككم وأسككككاطيلمن وعلككككى تقارتككككم و ككككناعتم وثروتككككم. كككككان 

ينلكككر دلكككى  كككذر الغايكككار باعتبار كككا م ومكككار ال  كككارةن ومكككن  نكككا قكككاء ف كككولم 

ن ثكككك  كيكككك، الككككذي ال يشككككبع  ف،ككككو يريككككد أن يعككككر، عككككن ككككك  شكككك ء كيكككك، يسككككير

يرر سكككيرا أف ككك ن و كككد أ كككنى مسكككاعديم أثنكككاء ر رتكككم بكككالقري السكككبي  دلكككى تسكككي

 .[2]" نا و نال ليرب  ذا وذال  تى أثناء اللي 

ول،ككككذا السككككبال اشككككت،ر عنككككم ا تمامككككم وت ليككككدر للككككدو  ايوروبيككككة المت دمككككة  نككككذال 

مثكككك   ولنككككدا وفرنسككككا وبريطانيككككا والسككككويدن  تككككى كككككان يسككككت ب  ككككك  ذي مو بككككة 

علككككى  ككككر،  بائككككم -فكككك  بنككككاء دولتككككمن ولعكككك  ميلككككم  أوروبكككك  لككككك  يسككككت يد منككككم

بككككك   دلككككى ايوروبيككككين وت ككككريب،  منككككم  وبكككك  بانت ككككاد وف ككككال مككككن     -وأقككككدادر

الكككككروس الكككككذين رأور م ابيكككككا ل وربيكككككينن بيكككككد أن مكككككؤرا سكككككيرتم بوفكككككانو، 

ح أسكككككباال ذلكككككلن ُمشكككككيرا دلكككككى أن اعتمكككككاد ال ي كككككر بطكككككرس ايكبكككككر علكككككى  و كككككا

ر لكككة ككككان مكككن أقككك  بكككردر ومسكككت بل،ان "فكككك  ايقانكككال دون الكككروس فككك  تلكككل الم

 كككارر الكككدالئ  تُشكككير دلكككى أن  كككذا اأنسكككان النشكككيط المو كككوال ككككان منكككذ نعومكككة أل

يُ كككككر فكككك  روسككككيا موطنككككمن ويسككككعى دلككككى السككككير ب،ككككا فكككك  دروال قديككككدة بمعونككككة 

ل المقتمكككككع الروسككككك  بقرادتككككككم  الكككككروس  بككككك  فيككككككر  ن ككككككان يريكككككد أن يُ ككككككر  

ت ككككاءن كككككان مسككككتاء مككككن قوانككككال كثيككككرة فكككك   ككككذا وطا اتككككمن وبال ل ككككة عنككككد اال 

 .[3]"المقتمع ويريد ت  يح الكثير وتقديدر
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بنككككاء عا ككككمة دمبراطوريككككة قديككككدة لروسككككيا ومككككن أقكككك   ككككذا شككككر  بطككككرس فكككك  

بعيككككدا عككككن ت ليديككككة ورتابككككة موسكككككو و كككك  سككككان بطرسككككبرون التكككك  شككككر  فكككك  

ر بنائ،كككا علكككى الطكككرا/ الغربككك ن وكانكككر العا كككمة ال ريبكككة مكككن ب كككر ا لبلطيكككر تُعبكككك  

كمكككا ي كككو  بعكككض المكككؤر ين عكككن مسكككت ب  ورؤيكككة قديكككدة للكككبرد: "ل كككد ككككان فككك  

روسككككيا مككككا دفعككككم دلككككى ت ويل،ككككا  ككككوال  بطككككرس مككككن شككككدة الشككككو  دلككككى تغريككككال

البلطيكككر وكحنكككم يقر كككا دليكككم قكككرا. وفككك  سكككبي   كككذا ال،كككد،ن وفككك  سكككبي  تكككوفير 

ى بككككك  االعت بككككارار اي ككككرب.  اعككككدة يسككككطولم ومينككككاء للتقككككارة ال ارقيككككةن  كككك ا

 كككك يح أن المينككككاء سككككي يط بككككم القليككككد  مسككككة أشكككك،ر فكككك  السككككنةن ولكنككككم يعنكككك  

لب ككككر. وكمكككا أن  ن،ككككر  الككككدنيبر قعكككك  روسككككيا أن بكككردر سككككتواقم الغككككرال وتلمككككس ا

فكككك  -بي/نطيككككةن و ن،ككككر  ال ولقككككا قعل،ككككا  سككككيويةن فكككككذلل سككككيُغري،ا  ن،ككككر  الني ككككا 

 .[4]"بحن تكون أوروبية  -الغرال

طكككككرس أن يُ  كككككع منكككككاطر شاسكككككعة مكككككن ممالكككككل السكككككويد والت يكككككا اسكككككتطا  ب

وفنلنكككككدا ودسكككككتونيا لسكككككيادة روسكككككيان وككككككان بنكككككاء سكككككان بطرسكككككبرو وات اذ كككككا 

عا ككككمة لامبراطوريككككة الروسككككية بمن/لككككة دعككككرن روسككككيا  ككككوة عالميككككة علمككككى 

ن وبعككككد اسكككككتعراض أسكككككرب السكككككويد فككككك  1714فكككك  تلكككككل ايثنكككككاءن ف ككككك  عكككككا  

بككككا قيشككككم وشككككعبم بككككال و : شكككوار  سككككان بطرسككككبرون و كككك، بطكككك  رس ايكبككككر م اط 

"أي،ككككا ايمككككراء وأعيككككان بككككردي وأ ككككد ائ  الككككذين راف ككككون  فكككك  ككككك  فتو ككككات  

  قميككككع مشككككروعات ن  كككك   طككككر ي ككككد مككككنك  أو مككككن  بككككائك  مككككن وسككككاعدون  فكككك 

عشكككرين سكككنة أننكككا سنتو كككا  دلكككى  كككذر ال الكككة وأنكككك  سكككت اتلون معككك  فككك  ب كككر 

برايكككككار الن كككككر  مسكككككتولية علكككككى كككككك   بلطيكككككرن وتُنشكككككئون سككككك نا تم كككككُر فيكككككم

سككككوا لمن ورافعككككة الرايككككار الروسككككية علككككى  رعككككم ومرافئككككمن ف ككككر عككككن أنككككك  

و وم/ا تمككككور كككك  ممكككك/   بحسكككطو  مككككد دتمور بحيكككديك ن و ككككاتلت  بكككدادت  أسككككطو  العكككد

عليككككككم بشككككككقاعتك ن وال ريككككككال أنككككككك  أ ككككككب ت  تشككككككعرون اليككككككو  بلككككككذة تلككككككل 

 .[5]"ال تو ار

ن مكككن مككككد السككككيادة الروسككككية دلكككى ب ككككر البلطيككككر فكككك   ودذا ككككان بطككككرس  ككككد تمكككككا

ن مككككن بنككككاء عا ككككمتم القديككككدة سككككان  منككككاطر نوفككككوفراد ومككككا  ول،ككككان بكككك  وتمكككككا

طرسككككبرون فككككقن دنقككككا/ر اي كككك  كككككان مككككد سككككيطرة روسككككيا دلككككى سككككوا   الب ككككر ب

، الُمت ككككر    مككككن الب ككككر ايسككككود  ككككين اسككككتولى علككككى  لعككككة  /ا  علككككى ب ككككر  /و
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. و بكككك  ن،ايككككة ذلككككل العككككا  ن سككككمن انطلككككر بطككككرس 1700ايسككككود الشككككمال  عككككا  

ر أربعكككة أشككك،ر كاملكككة تلبيكككة لكككدعوة تل اا كككا  مكككن دلكككى بريطانيكككا فككك  ر لكككة اسكككتمرا

الملككككل اأنقليكككك/ي وليككككا  الثالكككك .  ككككر  /يارتككككم تلككككل " ككككر، ال ي ككككر ال سكككك  

ف كككك  ديت ككككورد ب ككككوا   لنككككدن  ايكبككككر مككككن الو ككككر فكككك  أ ككككواض بنككككاء السكككك نن

ى من،قككككا نلريككككا فككك  بنككككاء السكككك ن بقشككككرا، م كككتي ايسككككطو  الملككككك  السككككير  تل كككا

أنطكككككون  ديكككككن. كمكككككا ذ كككككال دلكككككى بورتسكككككمو  ال اعكككككدة الرئيسكككككية ل سكككككطو  

يطككككان ن ورا ككككال منككككاورار السكككك ن ال ربيككككة التكككك   كككك  أ كككك   السكككك ن فكككك  البر

 .[ن كما يذكر مؤرا سيرتم بوفانو،6العال   نذال"]

ن و عكككر أ ككك  معرككككة فككك  تكككاري  روسكككيا فككك  ذلكككل الو كككرن  كككين 1709وفككك  عكككا  

واقككككم بطككككرس ايكبككككر و واتككككم القككككيي  السككككويدي ب يككككادة الملككككل شككككار  الثككككان  

ن عشكككر فكككك  منط ككككة بولتوفككككا التككك   ت ككككع اليككككو  فكككك  شكككما  شككككر  أوكرانيككككان تمكككككا

بطككككرس فكككك   ككككذر المو عككككة مككككن سكككك ر القككككيي السككككويدي وال  ككككاء علككككى  وتككككم 

 ككككاعدة فكككك  شككككما  فككككرال وشككككما  وسككككط أوروبككككان وا ككككطرر ال،/يمككككةُ الملككككل  ال

ن  السكككككويدي شكككككار  دلكككككى ال،كككككرال  كككككوال الدولكككككة العثمانيكككككة القئكككككان فيمكككككا تمككككككا

ر  أوكرانيكككا وبيرروسكككيا وقككك/ء بطكككرس مكككن توسكككيع ر عكككة دولتكككم دلكككى شكككما  شككك 

 .كبير من بولندا ال الية

بطكككرس علكككى توسكككيع ر عكككة  علكككى مكككدار السكككنوار ال مكككس عشكككرة التاليكككةن انككككالا 

دولتككككمن وت ويككككة أسككككاطيل،ا و ككككناعت،ا ال ربيككككةن بكككك  والتككككد    فكككك  شككككؤون الككككدو  

المقككككاورة أمبراطوريتككككم لقعل،ككككا ت ككككر السككككيطرة الروسككككية الدائمككككةن يشككككم  ذلككككل 

ا وأوكرانيككككا وتتككككار ال ككككر  وشككككما  ال و ككككا/ن والمنككككاطر ايبعككككد فكككك  البُغككككدان بولنككككد

-والقبكككك  ايسككككود و ككككربيان و كككك  فكككك  معلم،ككككا وايفككككر  "رومانيككككا" وبلغاريككككا 

 .مناطر كانر ت  ع لسلطان الدولة العثمانية ف  ذلل التاري  -كما نرب

ن ا ر أكثكككر مكككن ثرثكككين عامكككان تمككككا أمبراطكككور  كككر  سكككنوار  كمكككم التككك  اسكككتمرا

بطككككرس ايكبككككر مككككن بنككككاء دسككككتراتيقية سياسككككية وعسكككككرية ودبلوماسككككية لب ككككاء 

ن،ككككا وديمومككككة ال ككككوة الروسككككي ة فكككك  العككككال  الم ككككيطن و كككك  اأسككككتراتيقية التكككك  دوا

علككككى شككككك  و ككككايا ل ل ائككككم مككككن بعككككدرن والرفككككر أن  ككككذر اأسككككتراتيقية التكككك  

تتوافككككر مككككع  ككككروال  -عنككككد التحمكككك  والم ارنككككة-كُتبككككر  بكككك  ثرثككككة  ككككرون نرا ككككا 

الكككككرئيس الروسككككك  ال كككككال  فرديميكككككر بكككككوتين فككككك  ال و كككككا/ وأوكرانيكككككا والب كككككر 
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ن والرفككككر كككككذلل أن الككككرئيس الروسكككك  بككككوتين دائمككككا مككككا أبككككدب ايسككككود وفير ككككا

دعقابككككم الشككككديد بش  ككككية بطككككرس ايكبككككرن ولعكككك  ل،ككككذر ايسككككباال مقتمعككككة  كككك  

الككككذين الت ككككوا بككككوتين التكككك  دفعككككر بعككككض الم كككككرين واأسككككتراتيقيين ايميككككركيين 

لككككد مككككالمغرا  مستشككككار عككككدد مككككن الرؤسككككاء ايميككككركيين مثكككك  كينيككككدي - مثكككك   ار 

دلكككككى و ككككك م بحنكككككم تقسكككككيد روسككككك  معا كككككر  -نيكسكككككون وفكككككوردوقونسكككككون و

 .[7]لش  ية بطرس ايكبر

   ككككككو  د  ككككككا  1725دارر أفلكككككال و ككككككايا اأمبراطككككككور بطككككككرس ايكبككككككر  ر 

يكككككان و كككككرورة ديمومكككككة الت،ديكككككد منكككككاطر ال و كككككا/ وال كككككر  والبلطيكككككر وأوكران

رئ ككككة الروسكككك  ل نلنككككدا والسككككويدن وقعكككك   الكنيسككككة ايرثوذكسككككية فكككك  المكانككككة ال

ب،ككككا عالميككككا باعتبار ككككا "رومككككا الثالثككككة" و  بلككككة المسككككي يينن ف ككككر عككككن لعككككال 

الككككروس علككككى اسككككتثارة الن/اعككككار وال رفككككار بككككين ال ككككوب ايوروبيككككة. و ككككد ن كككك  

ان لعككككك  أشككككك،ر   أ مكككككد قكككككودر باشكككككا العديكككككد مكككككن المكككككؤر ين  كككككذر الو كككككاي

  فكككككك  تاري ككككككم الموسككككككو  بككككككك"تاري  قككككككودر باشككككككا"ن ون ل،ككككككا 1822-1895 

 .م المؤرا والمنا   الم ري م مد فريد بلعن

ناا  ال كككرار الكككروس علكككى  فككك  المكككادة ايولكككى مكككن و كككايا بطكككرسن نكككرار ي كككض  كككُ

 ككككرورة وديمومككككة ال ككككرالن "فمككككن ال ككككروري أن تعتككككاد العسككككاكر علككككى ال ككككرال 

سككككتعدادن مككككع ال تككككا  دائمككككان وينبغكككك  ل مككككة الروسككككية أن تكككككون علككككى أُ بككككة االو

 كككرورة تكككرل و كككر لرا كككة العسكككاكر مكككن أقككك  د كككرل الشكككؤون الماليكككةن وتنلكككي  

العسككككاكر باسككككتمرار  تككككى ي ككككين الو ككككر المناسككككال لل،قككككو . وعلككككى  ككككذر ال ككككورة 

ينبغككككك  لروسكككككيا أن تسكككككت يد مكككككن و كككككر ال كككككلح وايمكككككان فككككك  /يكككككادة مؤن،كككككا 

 .[8]"وسيع مقا  منافع،ان فتت ذ من ال لح وسيلة لل رالوت

نا و ككككية بطككككرس ايكبككككر علككككى اأسككككتراتيقية الُمتابعككككة فكككك  ع ككككر  ودذا مككككا   سكككك 

بككككوتينن فسككككنر ل ديمككككان الككككرئيس الروسككككك  ب،ككككا ديمانككككا عمي ككككان ف ككككد  كككككاض 

بكككككوتين مكككككا ال ي ككككك  عكككككن  مكككككس  كككككروال وفككككك/وار عسككككككرية  رسكككككمية  منكككككذ 

ن ثكككك   ككككرال 2004ن بككككدأر ب ككككرال الشيشككككان عككككا  2000اعترئككككم السككككلطة عككككا  

ن ثكككككك  ال ككككككرال 2014ن و ككككككرال ال ككككككر  فكككككك  2008نوبيككككككة فكككككك  أوسككككككيتيا الق

ن وأ يككككرا ال ككككرال ال اليككككة فكككك  أوكرانيككككان  ككككذا كلككككم ب ككككر، 2015السككككورية عككككا  
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اينشكككككطة العسككككككرية فيكككككر الرسكككككمية للمرت/ كككككة الكككككروس فككككك  أوكرانيكككككا وليبيكككككا 

 .وسوريا وعدد من دو  أفري يا

ن ال ككككارة ا بطككككرس ايكبككككر أي ككككا  ككككرورة ان ككككراط الككككروس فكككك  شككككؤومككككن و ككككاي

د  ايوروبيكككككةن ودثكككككارة ال ر ككككك  واالن سكككككامار بكككككين دول،كككككا وممالك،كككككان ين تو ككككك 

د   طكككككرا علكككككى الم كككككالح الروسكككككيةن ي كككككو : "ينبغككككك  التكككككد    فككككك   أوروبكككككا يُعككككك 

مقريككككار ايمككككور وايو ككككا  فككككك  أوروبككككا كلمككككا ال كككككر ال ر ككككةن كمككككا ينبغككككك  

مكككا يقكككري فككك  ألمانيكككا   فككك  ال رفكككار والمنا/عكككار القاريكككة ب،كككان و ا كككة التكككد   

ال ريبكككة منككككا لرسككككت ادة مكككن ذلككككل مباشككككرة". ون ككككن نكككرب اليككككو    ككككور  روسككككيا 

  بككك  تعليكككر ال كككط اي يكككر  2ن 1فككك  ألمانيكككا مكككن  كككر   طكككا   الغكككا/ نكككورد سكككتري  

  منككككذ علككككى  ل يككككة  ككككرال أوكرانيككككا ن ف ككككر عككككن ن وذ ككككا اييككككديولوق  البككككا 

 ية لن ككككوذ روسككككيان ون ككككن نعلكككك  ال  بككككة السككككوفيتية  ككككين   ككككعر ألمانيككككا الشككككر

اليكككو  الكككدور الكككذي لعبكككم بكككوتين ب ككك تم مول كككا اسكككت باراتيا فككك  ألمانيكككا الشكككر ية 

دبككككان /مكككككان االت ككككاد السكككككوفيت ن الككككذي يُشكككككك    ت كيككككرر تقكككككار البلككككد ايوروبككككك  

 .وال ارة عموما دلى اليو 

  بككككين ايوروبيككككين فكككك   ككككالح روسككككيان فككككقن التككككد    ودذا كككككان  ككككنع ال رفككككار

فكككك  الشككككؤون السككككويدية والبولنديككككة ين،مككككا  -فكككك  نلككككر بطككككرس ايكبككككر-واقككككال 

 ككككككمن المقككككككا  القيوسياسكككككك  ال ريككككككال والمباشككككككر لروسككككككيان  ككككككائر: "ينبغكككككك  

اسكككككتعما  الرشكككككوة أل كككككاء ال تنكككككة وال سكككككاد ودثكككككارة اال كككككطرابار الدا ليكككككة فككككك  

والعمكككك  مالة أعيان،ككككا عككككن طريككككر ت ككككدي  ايمككككوا  ل،كككك ن بولونيككككا  بولنككككدا ن واسككككت

علكككككى السكككككيطرة علكككككى مقلكككككس ال كومكككككة"ن و"ينبغككككك  االسكككككتيرء علكككككى بعكككككض 

منكككاطر السكككويد ب كككدر اأمككككانن ثككك  نسككككعى بعكككد ذلكككل الفتنكككا  ال ر كككة لرسككككتيرء 

علكككككى البكككككا  . وال يتكككككحتى ذلكككككل دال عكككككن طريكككككر اسكككككت /ا/ السكككككويد لم،اقمكككككة 

 ."روسيا
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ا  ايطلسكككك  بككككوتين للسككككويد وفنلنككككدا مككككن االن ككككما  ل لكككك، شككككمولعكككك  ت ككككذير 

د  ترقمكككة وا عيكككة ل،كككذر اأسكككتراتيقية التككك  و كككع،ا بطكككرس ايكبكككر  بككك   النكككاتو يُعككك 

ن أي ككككا  ككككرورة السككككيطرة الروسككككية علككككى البلطيككككر والب ككككر   ككككرونن التكككك  تت ككككما

ايسككككودن  يكككك   ككككا : "علككككى الككككروس أن ينتشككككروا شككككماال علككككى سككككوا   ب ككككر 

[ن و ككككو مكككككا 9"]وقنوبككككا علككككى سككككوا   الب كككككر ايسككككود يومككككا فيومككككاالبلطيككككر 

يسكككك ر عككككن مسككككاع  روسككككيا للسككككيطرة علككككى أوكرانيككككا لت ككككبح  ككككا بة السككككلطان 

 .ايكبر واي وب على الب ر ايسود

ال ت كككك، ايمككككور عنككككد  ككككذا ال ككككدن ف ككككد و ككككع بطككككرس ايكبككككر ن ككككال عينيككككم 

دراالسككككتيرء علككككى دسككككطنبو   ككككدفا روسككككي ا دسككككتراتي كا أ ميككككة دسككككطنبو  قيان مككككُ

ن ي كككككك  دسكككككتانبو   ومو ع،كككككا اأسكككككتراتيق  والقغرافككككك  والعكككككالم ن  كككككائر: "مككككك 

يمكنكككككم   ي كككككة أن ي كككككك  علكككككى الكككككدنيا بحسكككككر ان فلكككككذلل مكككككن الكككككر/  د كككككدا  

ع الروسكككك  فكككك  10الم اربككككار المتتابعككككة مككككع الدولككككة العثمانيككككة"] [ن ولعكككك  التوسكككك 

ل،ا فكككك  وأوكرانيكككك  الب ككككر ايسككككود مككككن  ككككر  ا ككككتر  ال ككككر  ا ومككككن  بل،ككككا تككككد  

د  مككككن  بيكككك  سياسككككة التطويككككر الروسكككك  لتركيككككا مككككن الشككككما   سككككوريا  ككككد يُعكككك 

 .والقنوال

لعلنككككا نر ككككل كككككذلل د يككككاء بككككوتين لككككدور الكنيسككككة ايرثوذكسككككية الروسككككية فكككك  

العر ككككار ال ارقيككككةن واالسككككت ادة مككككن  ككككذا الككككدور ال فكككك  توسككككيع الن ككككوذ الروسكككك  

روبككككا و سككككيا وشككككما  أفري يككككا ف سككككالن ولكككككن س فكككك  روسككككيا وأوعلككككى ايرثككككوذك

أي ككككا فكككك  التبشكككككير بالرؤيككككة ايرثوذكسكككككية الروسككككية عنكككككد الم ككككال ين مكككككذ بيان 

و ككككد تناولنككككا  ككككذا ايمككككر ب ككككورة أوسككككع فكككك  م النككككا "بككككوتين /عيمككككا للعككككال  

م قعلككككم بطككككرس ايكبككككر قكككك/ءا  المسككككي  "ن لكككككن مككككا يل ككككر النلككككر أن  ككككذا التوقكككك 

  و ككككايار التكككك  قككككاء في،ككككا: "ينبغكككك  أن نسككككتمي  يقية الروسككككية فكككك مككككن اأسككككترات

قميكككككع المسكككككي يين الكككككذين  ككككك  مكككككن مكككككذ ال الكككككرو  المنككككككرين رياسكككككة البابكككككا 

الرو يكككككة والمنتشكككككرين فككككك  بكككككرد المقكككككر والممالكككككل العثمانيكككككة  فككككك  اينا كككككو  

و سككككيا وأفري يككككا وال و ككككا/ والبل ككككان وفير ككككا  ونقعل،كككك  يت ككككذون دولككككة روسككككيا 

ر/   بكككك  ككككك  شكككك ء د ككككدا  رياسككككة مذ بيككككة  تككككى نككككا ل،كككك ن ومككككن الكككك مرقعككككا معي

نكككتمكان مكككن ممارسكككة نكككو  مكككن الن كككوذ الر بكككان  علكككي، ن فنسكككعى ب،كككذر الواسكككطة 
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ٍ مكككككن  الكتسكككككاال أ كككككد اء كثيكككككرين ذوي فيكككككرة نسكككككتعين ب،ككككك  فككككك  واليكككككة أي 

  .[11]"أعدائنا

و ككككككد أو ككككككح بطككككككرس ايكبككككككر فكككككك  البنككككككدين اي يككككككرين مككككككن و ككككككيتم أو 

ل،ككككد، ايكبككككر مككككن ككككك   ككككذر الو ككككايان و ككككو التوافككككر "دسككككتراتيقيتم" الغككككرض  وا

مككككع فرنسككككا والنمسككككان ال ككككوتين العككككالميتين ال ككككاعدتين فكككك  ذلككككل ال ككككينن علككككى 

"كي يككككة ا تسككككا  دو  العككككال  فيمككككا بيننككككام والدولككككة التكككك  ت بكككك  شككككروطنا من،مككككا 

د ا علككككى التنكيكككك  بككككاي رب"ن لككككك  ت ككككبح لروسككككيا الغلبككككة بو كككك ،ا  ككككوة نسككككاع

 .علمىأوروبية وعالمية 

وب،ككككذا االسككككتعراض ي كككك  منقكككك/ار بطككككرس ايكبككككرن والككككدور الثككككوري الككككذي  ككككا  

بكككم فككك  تكككاري  روسكككيا وت ويل،كككا مكككن مقكككرد  كككوة د ليميكككة " ي كككرية" دلكككى  كككوة 

ناا  عالميككككة ودمبراطوريككككة   ي يككككةن ثكككك  بككككالو و، علككككى  و ككككايار ل ل ائككككم و ككككُ

والتكككم التكككد    ال كككرار مكككن بعكككدرن وم ارنت،كككا بمكككا  كككا  بكككم بكككوتين فككك   روبكككم وم ا

فكككك  الشككككؤون ايوروبيككككة والتركيككككةن وتمككككد در فكككك  ب ككككر البلطيككككر والب ككككر ايسككككودن 

، لنككككا أن السياسككككة التكككك  تتبع،ككككا روسككككيا اليككككو  ليسككككر وليككككدة الل لككككةن  يتكشككككا

ود ال ي كككرية وأمقاد كككا التككك  يبكككدو أن،كككا تُل،ككك  وأن،كككا  كككاربة بقكككذور ا دلكككى ع،ككك 

 الرئيس الروس  ورقالم دلى اليو .

 

 

 

 


